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Papież Franciszek o małżeństwie i rodzinie
Papież na Urbi et Orbi: światło Jezusa większe od wszelkich
ciemności
„Istnieją ciemności w relacjach osobistych, rodzinnych i społecznych, ale większe
jest światło Chrystusa”. Papież Franciszek mówił o tym w bożonarodzeniowym
orędziu wygłoszonym z loży bazyliki watykańskiej i transmitowanym do 150 krajów świata. Zakończyło je tradycyjne błogosławieństwo „Urbi et Orbi”, czyli „Miastu i światu”. Ojciec Święty modlił się m.in. za Ukrainę, która, jak podkreślił, pragnie konkretnych rozwiązań na rzecz trwałego pokoju.
Tradycyjnie już orędzie wygłaszane przez Papieża w uroczystość Bożego Narodzenia stanowi przegląd najtrudniejszych sytuacji na świecie i jest próbą zwrócenia uwagi na najbardziej zapalne kwestie, będące często tzw.
zapomnianymi konfliktami. Franciszek zaczął od dramatycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie modląc się, by Chrystus był światłem dla wielu dzieci cierpiących z powodu wojen i konfliktów.
„[ Niech będzie pocieszeniem dla umiłowanego narodu syryjskiego, który wciąż nie widzi końca działań wojennych, rozdzierających ten kraj w minionej dekadzie. Niech wstrząśnie sumieniami ludzi dobrej woli. Zainspiruje
dziś rządzących i wspólnotę międzynarodową do znalezienia rozwiązań, które zapewniłyby bezpieczeństwo i pokojowe współżycie ludów tego regionu i położyło kres ich niewypowiedzianym cierpieniom. Niech będzie wsparciem dla narodu libańskiego, aby mógł wyjść z obecnego kryzysu i odkrył na nowo swoje powołanie do bycia
orędziem wolności i zgodnego współistnienia dla wszystkich – mówił Franciszek. – Niech Pan Jezus będzie światłem dla Ziemi Świętej, w której narodził się jako Zbawiciel człowieka, i gdzie nadal trwa oczekiwanie wielu ludzi,
którzy pomimo utrudzenia, ale nie tracąc nadziei, oczekują dni pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Niech będzie
pociechą dla Iraku, który przeżywa napięcia społeczne, i dla Jemenu, doświadczonego poważnym kryzysem humanitarnym. Myślę o dzieciach w Jemenie.]“
Papież przypomniał też o kontynencie amerykańskim, gdzie różne narody przeżywają okres wstrząsów społecznych i politycznych. Modlił się szczególnie za naród wenezuelski, prosząc Boga, by nie zabrakło mu potrzebnej
pomocy. Wskazał zarazem na tragedie Afryki, której mieszkańcy często zmuszeni są do emigracji, pozostawienia
domu i rodziny.
„Niech narodzony Pan będzie pokojem dla ludności zamieszkującej wschodnie regiony Demokratycznej Republiki
Konga, dręczonej ciągłymi konfliktami. Niech będzie pocieszeniem dla tych, którzy cierpią z powodu przemocy,
klęsk żywiołowych lub sytuacji zagrożenia zdrowia – modlił się Franciszek. – Niech będzie umocnieniem dla tych,
którzy są prześladowani z powodu swej wiary religijnej, szczególnie uprowadzonych misjonarzy i wiernych,
a także tych, którzy padają ofiarą ataków grup ekstremistycznych, zwłaszcza w Burkina Faso, Mali, Nigrze i Nigerii.“
W swym bożonarodzeniowym orędziu Franciszek przypomniał też o ludziach, którzy z powodu szerzących się
niesprawiedliwości muszą emigrować w poszukiwaniu bezpiecznego życia.
„To niesprawiedliwość zmusza ich do przemierzania pustyń i mórz, przekształconych w cmentarze. To niesprawiedliwość zmusza ich do znoszenia niewypowiedzianego wyzysku, wszelkiego rodzaju niewolnictwa i tortur
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w nieludzkich obozach, w których są przetrzymywani – mówił Ojciec Święty. – To niesprawiedliwość wypycha ich
z miejsc, w których mogliby mieć nadzieję na godne życie, i sprawia, że znajdują mury obojętności.
Niech Emmanuel będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. Niech skruszy nasze często zatwardziałe
i egoistyczne serce i uczyni nas narzędziami swej miłości.“
Papież modlił się, by przez nasze ubogie twarze Emmanuel, dał swój uśmiech dzieciom na całym świecie: tym
porzuconym i tym które doznały przemocy. „Poprzez nasze słabe ramiona niech przyodzieje ubogich, którzy nie
mają czym się okryć, da chleb głodnym, otoczy opieką chorych. Przez nasze kruche towarzyszenie niech będzie
blisko osób starszych, jak i samotnych, migrantów i usuniętych na margines. W ten dzień świąteczny niech
da wszystkim swoją czułość i rozjaśni ciemności tego świata” – modlił się Franciszek.
www.vaticannews.va

Papież o rodzinie: to cenny skarb, który trzeba wspierać i chronić
Rodzice i dzieci mogą sobie nawzajem pomagać w odkrywaniu i realizacji Bożego planu w życiu. Papież mówił
o tym w rozważaniu na „Anioł Pański” ukazując współczesnym rodzinom przykład Świętej Rodziny z Nazaretu,
której święto dziś obchodzimy. Franciszek podkreślił, że rodzina to cenny skarb, który zawsze trzeba wspierać
i chronić.
Papież wskazał, że posłuszeństwo Ewangelii jest fundamentem świętości rodziny. Podkreślił, że świętość jest
darem Boga, ale jednocześnie dobrowolną i odpowiedzialną aprobatą dla Jego planu. Zauważył, że tak właśnie
było w przypadku Rodziny z Nazaretu, która była całkowicie dyspozycyjna wobec woli Boga. Franciszek wspomniał
o posłuszeństwie Maryi, która choć miała swoje plany nie wahała się nazwać „służebnicą Bożą”, gdy odkryła,
że Bóg powołuje ją do określonej misji.
„Jezus będzie wychwalał jej wielkość nie tyle za rolę matki, ile za posłuszeństwo Bogu: «Błogosławieni ci, którzy
słuchają słowa Bożego i zachowują je!». A kiedy nie do końca rozumie wydarzenia, które jej dotyczą, Maryja
medytuje w milczeniu, rozważa i uwielbia Bożą inicjatywę. Tę całkowitą dyspozycyjność uświęca Jej obecność
u stóp krzyża – mówił Franciszek. – Jeśli chodzi o Józefa, Ewangelia nie cytuje żadnego jego słowa: on nie mówi,
ale działa będąc posłusznym. To człowiek milczenia, człowiek posłuszeństwa. Pod kierownictwem Boga, którego
reprezentuje Anioł, Józef usuwa swoją rodzinę z zasięgu zagrożenia Heroda i ją ratuje. Święta Rodzina solidaryzuje się zatem ze wszystkimi rodzinami świata zmuszonymi by uchodzić, solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy
są zmuszeni do porzucenia swojej ziemi z powodu represji, przemocy, wojny.“
Franciszek przypomniał, że także Jezus całym swym życiem wypełniał wolę Ojca. Wskazał, że Rodzina z Nazaretu,
Maryja, Józef i Jezus, stanowi chóralną odpowiedź na wolę Ojca: trzej członkowie tej rodziny pomagają sobie
nawzajem w odkrywaniu Bożego planu.
„Oni modlili się, pracowali, komunikowali. Pytam się, jak jest w twojej rodzinie: «czy w twojej rodzinie potrafisz
jeszcze komunikować?». Czy może jesteś jednym z tych młodzieńców, którzy przy stole siedzą każdy z własnym
telefonem i każdy czatuje? Przy stole panuje wówczas taka cisza, jakbyśmy byli na Mszy, ale oni ze sobą nie
komunikują. Musimy odnowić komunikację w rodzinie. Ojcowie, rodzice z dziećmi, z dziadkami. Rodzeństwo
między sobą. To jest zadanie do podjęcia dzisiaj – mówił Franciszek improwizując. - Święta Rodzina może być
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wzorem dla naszych rodzin, aby rodzice i dzieci wzajemnie się wspierali w posłuszeństwie Ewangelii, będącej
fundamentem świętości rodziny.“
Macierzyńskiej opiece Maryi, „Królowej rodzin”, Franciszek zawierzył wszystkie rodziny świata, szczególnie te,
które doświadczają cierpienia i trudności. Pozdrawiając przybyłe na plac św. Piotra rodziny, i te śledzące „Anioł
Pański” w mediach, Papież podkreślił, że rodzina to cenny skarb, który zawsze trzeba wspierać i chronić.
www.vaticannews.va

Papież: przygotowanie żłóbka to świętowanie bliskości Boga
„Przygotować żłóbek oznacza świętować bliskość Boga. Jest on jakby żywą Ewangelią. Dzięki niemu odkrywamy,
że Bóg jest rzeczywisty, konkretny, żywy i pulsujący życiem” – mówił na audiencji środowej Papież, nawiązując
do symboliki żłóbka. Franciszek przypomniał, że Bóg zawsze był blisko swojego ludu, ale kiedy wcielił się i przyszedł na świat jako dziecko, przybliżył się niewyobrażalnie, stał się w pewnym znaczeniu „zbyt bliski”.
Ojciec Święty wspomniał, że Dzieciątko w żłóbku przekazuje nam swoją czułość. Wyciąga otwarte ramiona w naszą
stronę, aby wziąć w nie całą ludzkość. Aranżując żłóbek zapraszamy do domu całą Świętą Rodzinę, dlatego może
on być nazwany Ewangelią domową. Stanowi ponadto zaproszenie do kontemplacji. Przypomina o potrzebie
zatrzymania się w zabieganym życiu.
Papież – pozwólmy odpocząć mamie
„Żłóbek jest aktualny, to rzeczywistość w każdej rodzinie. Wczoraj podarowano mi obrazek przedstawiający
szczególny żłóbek, maleńki, który nosił nazwę: «Pozwólmy odpocząć mamie» - zauważył Papież. Obecna na nim
była śpiąca Maryja i Józef, który usypiał Dzieciątko. Ilu z was: żon i meżów, musi dzielić się czasem pośród nocy,
kiedy dziecko ciągle płacze... «Pozwólcie odpocząć mamie». Oto czułość rodziny, czułość małżeństwa.“
Ojciec Święty zaznaczył, że żłóbek jest własnoręcznie wykonanym obrazem pokoju, dlatego stanowi żywą
Ewangelię. Możemy z niego zaczerpnąć naukę na temat sensu życia. Przypomina nam, że Jezus wchodzi w nasze
konkretne życie.
Papież – zaprośmy Jezusa do naszego życia
„To jest bardzo ważne. Przygotować mały żłóbek w domu, ponieważ to przypomina, że Bóg przyszedł do nas,
narodził się dla nas, towarzyszy nam w życiu, jest człowiekiem takim jak my, stał się człowiekiem podobnym
do nas. W codziennym życiu nie jesteśmy już sami – podkreślił Papież. On mieszka pośród nas. Nie zmienia spraw
w magiczny sposób, ale jeśli Go przyjmiemy, każda rzecz może się zmienić. Życzę wam, aby wykonanie żłóbka
było okazją do zaproszenia Jezusa do waszego życia. Kiedy przygotowujemy żłóbek w domu, to tak jakbyśmy
otwierali drzwi i mówili: «Jezu, wejdź» i ukonkretniali tę bliskość, to zaproszenie, aby On wszedł do naszego życia.
Ponieważ jeśli On mieszka w naszym życiu, ono się odradza. A jeśli życie się odradza, to jest prawdziwe Boże
Narodzenie. Radosnych Świąt dla wszystkich.“
www.vaticannews.va
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Papież o żłóbku: to żywa Ewangelia ukazująca czułość Boga
Podczas wizyty w Greccio, gdzie św. Franciszek zbudował pierwszy w historii żłóbek, Papież ogłosił list apostolski
zatytułowany „Godny podziwu” o znaczeniu i wartości tego znaku. „Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią. Ukazuje
nam czułość Boga i to, że zniża się On do naszej małości” – napisał Ojciec Święty. Przypomniał też historię
i znaczenie elementów, które się na niego składają.
Papież zaznaczył, że swoim listem chciałby wesprzeć piękną tradycję rodzin, które w okresie poprzedzającym
Boże Narodzenie przygotowują stajenki, a także zwyczaj umieszczania ich w miejscach publicznych. „Chciałbym,
aby ta praktyka nie ustała, a wręcz liczę na to, że tam, gdzie została zaniechana, zostanie odkryta na nowo
i ożywiona” – pisze Franciszek.
Ojciec Święty przypomniał historię pierwszego żłóbka, która związana jest z życiem Biedaczyny z Asyżu. Greccio
znajduje się w przepięknej górskiej okolicy niecałe 100 km na północny-wschód od Rzymu. Według źródeł franciszkańskich, to właśnie tam miał zatrzymać się Święty, kiedy wracał od papieża Honoriusza III, który zatwierdził
regułę założonego przez niego zakonu. Groty te przypominały mu krajobraz Betlejem, które niedawno odwiedził
i mogły być źródłem pomysłu odtworzenia sceny narodzin Pana Jezusa. Z czasem na zboczu jednego ze wzgórz
św. Franciszek otrzymał od miejscowego szlachcica miejsce na pustelnię. Dziś znajduje się tam klasztor i to do
niego przybył Papież, aby ogłosić swój list apostolski.
Ten czyn św. Franciszka był, zdaniem Ojca Świętego, wielkim dziełem ewangelizacji. Stało się tak dlatego, że to
proste przedstawienie ewangelicznej sceny, ma moc poruszyć nasze emocje. „Wzrusza nas, ponieważ ukazuje
czułość Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości” – napisał Franciszek. Podkreślił, że tworzenie żłóbka w naszych domach pomaga nam przeżyć na nowo wydarzenia, które miały miejsce w Betlejem,
wspomaga wyobraźnię i daje poczucie zaangażowania w historię zbawienia, jest świetnym sposobem na przekazywanie wiary najmłodszym.
W dalszej części listu Papież wyjaśnia kolejno znaczenie elementów, które składają się na wystrój stajenki, takich
jak gwiaździste niebo i cisza nocy, która symbolizuje nasze kłopoty i strapienia. Stajenka pokazuje nam, że Bóg
nie zostawia nas samymi, ale światło jego miłości pojawia się w mrokach naszego życia. Ojciec Święty zwraca
również uwagę na ruiny starożytnych budynków otaczające Świętą Rodzinę. Są one znakiem upadłej ludzkości,
tego wszystkiego, co popada w ruinę, tak jak nasze ciało z biegiem lat. Chrystus przychodzi aby dawać życie,
leczyć i odbudowywać. Papież przypomina, że w żłóbku umieszczamy też często góry, strumienie, owce i pasterzy. „W ten sposób pamiętamy, że całe stworzenie uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza” – czytamy w liście.
Kolejnym elementem, który często znajduje się w przygotowywanych przez nas żłóbkach są figurki żebrzących
ludzi. Nie są one wyłącznie dekoracją. „Ubodzy są często tymi, którzy najbardziej potrafią rozpoznać obecność
Boga wśród nas” – zaznaczył Papież. Jezus wybrał proste i ubogie życie dlatego, aby uczyć nas uchwycenia tego,
co istotne i tym żyć. „Ze żłóbka wyraźnie wyłania się przesłanie, że nie możemy dać się zwieść bogactwu i ulotnym
propozycjom szczęścia” – dodał Ojciec Święty.
Najważniejszym elementem stajenki są oczywiście figurki Świętej Rodziny. Patrząc na nie uczymy się zaufania
Bogu i podążania za Jego wolą. Jednak serce stajenki zaczyna bić dopiero wówczas, gdy w dniu Bożego Narodzenia składamy w niej figurkę Dzieciątka. „Wydaje się to niemożliwe, ale właśnie w ten sposób Bóg chciał objawić
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wspaniałość swojej miłości. Objawia się ona w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu. Zawsze przekracza
nasze schematy” – napisał Papież.
Na koniec Ojciec Święty przypomniał, z jaką radością każdy z nas czekał w domu na moment, kiedy można było
zacząć budować betlejemkę. Wspomnienia te uświadamiają nam, że nasza wiara została nam przekazana. „Nie
ma znaczenia, w jaki sposób urządzony jest żłóbek, liczy się to, aby przemawiał do naszego życia. Wszędzie i w
jakiejkolwiek formie mówi on zawsze o miłości Boga, Boga, który stał się dzieckiem, aby nam powiedzieć, jak
blisko jest każdego człowieka, niezależnie od stanu, w którym się on znajduje” – zakończył Papież.
www.vaticannews.va

Papież: Maryja jest taka, jakiej pragnął jej Bóg, cała piękna
Niech dzisiejsze święto naszej Matki pomoże nam sprawić, by całe nasze życie stało się „tak” wypowiedzianym
Bogu, „tak”, które składa się z adoracji oraz codziennych gestów miłości i służby – mówił Papież podczas południowej modlitwy Anioł Pański.
Rozważając Niepokalane Poczęcie Maryi, przypomniał, że dzisiejsze święto przypada w Adwencie, czasie oczekiwania na wypełnienie Bożych obietnic. W tej uroczystości głoszone jest jednak coś, co już się dokonało w osobie
i życiu Maryi – mówił Franciszek.
„Jej niepokalane poczęcie prowadzi nas bowiem do tej właśnie chwili, w której życie Maryi zaczęło poruszać się w
łonie jej matki: już tam była obecna uświęcająca miłość Boga, chroniąc ją przed skażeniem złem, które jest wspólnym dziedzictwem rodziny ludzkiej. W dzisiejszej Ewangelii rozbrzmiewa pozdrowienie Anioła skierowane do
Maryi: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą» (Łk 1, 28). Takiej pragnął ją Bóg, ukształtowanej zgodnie z
Jego odwiecznym, niezbadanym zamysłem: jako istoty stworzonej, napełnionej całkowicie Bożą miłością. Ale by
być wypełnionymi, trzeba uczynić miejsce, ogołocić się, odsunąć na bok. Właśnie tak jak to uczyniła Maryja, która
potrafiła słuchać Słowa Boga i całkowicie zaufać Jego woli, przyjmując ją bez zastrzeżeń w swoim życiu.“
Franciszek zauważył, że Maryja nie zatraca się w rozważaniach, nie stawia przeszkód Panu, ale ochoczo ufa i
zostawia przestrzeń dla działania Ducha Świętego. Natychmiast oddaje Bogu do dyspozycji całą swoją istotę i
swoją osobistą historię, aby Słowo i wola Boża mogły je kształtować i realizować.
„W ten sposób, odpowiadając doskonale na plan Boga względem niej, Maryja staje się «cała piękna», «cała święta»,
bez najmniejszej oznaki samozadowolenia. Jest arcydziełem, ale pozostając pokorną, maluczką, ubogą. Odzwierciedla się w niej piękno Boga, który cały jest miłością, łaską, darem siebie.“
Papież zwrócił też uwagę na inny aspekt sceny Zwiastowania. Maryja zgadzając się na wolę Boga, określa się jako
Służebnica Pańska.
„«Tak» powiedziane przez Maryję Bogu przybiera od samego początku postawę służby, troski o potrzeby innych.
Świadczy o tym fakt nawiedzenia Elżbiety, które następuje bezpośrednio po Zwiastowaniu. Dyspozycyjność wobec
Boga znajduje swe odzwierciedlenie w gotowości wzięcia na siebie potrzeb bliźniego. Wszystko to bez zgiełku i
ostentacji, bez szukania zaszczytnych miejsc, bez reklamowania się, ponieważ miłość i uczynki miłosierdzia nie
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potrzebują ostentacji jakby były jakimś trofeum. Również w naszych wspólnotach jesteśmy wezwani do podążania
za przykładem Maryi, praktykując styl dyskrecji i ukrycia.“
www.vaticannews.va

Papież podziękował Polakom za dar modlitwy
„Idąc za przykładem Świętej Rodziny przygotujmy się do przyjęcia przychodzącego Jezusa z radością, pozwalając,
aby napełnił serca miłością do każdego z nas” – tymi słowami Papież Franciszek pozdrawił obecnych dzisiaj na
audiencji ogólnej pielgrzymów.
Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Papież – nadchodzi Boże Narodzenie
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Za kilka dni święta Bożego Narodzenia. Radujmy się obecnością
Boga w osobie Dziecięcia, narodzonego w Betlejem z Maryi Dziewicy. Niech On będzie światłem na drogach waszego życia, pokojem i mocą, która wiedzie nas do zwycięstwa dobra nad złem. Życzę wam błogosławionych świąt
i dziękuję wszystkim, którzy w tych dniach, z różnych stron świata, przysłali mi życzenia z okazji urodzin i 50lecia kapłaństwa. Dziękuję przede wszystkim za dar modlitwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.“
www.vaticannews.va

Boże Narodzenie 2019 - życzenia Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin
Ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa
Rodzin

oraz

Beata

Choroszewska,

Krajowa

Doradczyni

Życia

Rodzinnego składają świąteczne życzenia wszystkim małżeństwom,
rodzinom oraz osobom zaangażowanym w Duszpasterstwo Rodzin.
Zobacz TUTAJ

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco!

ZAPRASZAMY!!!
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Z Polski
Najwięcej zgonów wciąż z powodu tzw. aborcji. W 2019 roku pozbawiono życia 42,3 mln
nienarodzonych
W minionym 2019 roku tzw. aborcja była najczęstszą przyczyną śmierci – wynika z cyklicznych raportów niezależnej witryny Worldometers. Na całym świecie pozbawiono życia ponad 42 mln 300 tys. nienarodzonych dzieci.
Worldometers gromadzi dane pochodzące od rządów oraz innych renomowanych organizacji, a następnie opracowuje je wraz z szacunkami i prognozami na przyszłość. Zgonów spowodowanych sztucznymi poronieniami nie
uwzględnia wśród statystyk przyczyn śmierci, lecz w odrębnych zestawieniach. Porównując te informacje widzimy,
że tzw. aborcja traktowana jako „zabieg medyczny” znacznie przewyższa liczebnie pozostałe przyczyny zgonów.
Przy wspomnianych 42,3 milionach zabitych dzieci poczętych, pozostałe powody utraty życia „pozostają daleko
w tyle”. W 2019 roku 8,2 miliona osób zmarło bowiem na raka, 13 milionów na inne choroby, 5 milionów wskutek
palenia papierosów, a 1,7 miliona na HIV/AIDS.
W Stanach Zjednoczonych aborcyjny przemysł śmierci pochłania co roku niemal milion istnień. Od czasu wyroku
w precedensowym procesie Roe przeciwko Wade w 1973 roku, Amerykanie pozbawili życia 61 milionów nienarodzonych.
Portal Life News pisze, że w styczniu obrońcy dzieci poczętych – jak co roku -zgromadzą się na Marszu dla Życia
w Waszyngtonie, aby przypomnieć o rocznicy tej decyzji i wezwać do przywrócenia ochrony nienarodzonych.
Life News/Polonia Christiana
www.radiomaryja.pl

Apel o nieczęstowanie alkoholem kobiet w stanie błogosławionym
Z apelem o nieczęstowanie alkoholem kobiet w stanie błogosławionym wystąpił Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Nawet niewielkie ilości alkoholu bardzo szybko
z krwią matki dostają się do dziecka rozwijającego się w jej łonie - podkreślają autorzy
w oświadczeniu przekazanym KAI.
Publikujemy treść apelu:
Najbliższy, świąteczny czas będzie obfitował w spotkania opłatkowe, sylwestrowe i karnawałowe. Jest to okres,
w którym zwyczajowo wypija się co najmniej przysłowiowy kieliszek wina lub lampkę szampana.
Jako pracownicy Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin apelujemy o nieczęstowanie alkoholem kobiet w stanie błogosławionym. Nawet niewielkie ilości alkoholu bardzo szybko z krwią matki dostają się do dziecka rozwijającego się w jej łonie, dlatego lekarze zalecają całkowitą abstynencję w okresie ciąży.
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Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą uszkodzić mózg, serce i inne narządy dziecka.
Najpoważniejszym jednak skutkiem jest FAS – alkoholowy zespół płodowy. Dzieci z FAS mają problemy zdrowotne
do końca życia, niejednokrotnie stwierdza się u nich wady wielu narządów, zwłaszcza mikrouszkodzenia mózgu.
Kobieta może urodzić dziecko z pełnoobjawowym FAS, nawet jeśli raz nadużyje alkoholu w ciąży. Dlatego apelujemy o nieczęstowanie alkoholem kobiet w stanie błogosławionym.
Z życzeniami błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia,
Ks. Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP
Beata Choroszewska Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego
www.niedziela.pl

Niedziela Świętej Rodziny dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich
Niedziela Świętej Rodziny będzie w parafiach dniem odnowienia przyrzeczeń
małżeńskich oraz czasem modlitwy w intencji małżeństw i rodzin.
Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 i 26 września 2018 r. w Płocku, biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej
Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Jednocześnie zachęcili
do zorganizowania tego dnia w parafiach obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
„W przeżywaniu daru miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa” – napisał ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w specjalnym piśmie
na Niedzielę Świętej Rodziny. Zwrócił się z prośbą do duszpasterzy „aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa”.
Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze
współmałżonkiem. Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podobnej formie jak złożona wcześniej na
zawsze przysięga małżeńska. Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to Pan Bóg umacnia
wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński.
Odnowienie przysięgi małżeńskiej wiąże się najczęściej z jubileuszami i rocznicami. Od 2018 roku, zgodnie z
propozycją biskupów, w wielu polskich parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich ma miejsce w Niedzielę Świętej Rodziny.
BP KEP
Zobacz też: Materiały duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny (pliki do pobrania: Odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich, propozycja homilii)
www.episkopat.pl
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Sekretarz Generalny Episkopatu: Niedziela Świętej Rodziny ukazuje prawdę o Bożym zamyśle
co do małżeństwa i rodziny
Niedziela Świętej Rodziny pokazuje, że każda rodzina ma swój
początek w zamyśle Bożym i jest znakiem Bożej miłości – podkreślił Sekretarz Generalny Episkopatu bp Artur Miziński.
Ten Boży zamysł co do człowieka, małżeństwa i rodziny – zaznaczył bp Miziński – objawia się już w pierwszym rozdziale księgi
Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”. Nieco dalej,
w tej samej księdze znajdujemy słowa: „Dlatego to mężczyzna
opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Chrystus
przytaczając ten fragment w swoim nauczaniu nadaje mu jeszcze bardziej wyraźne znaczenie normatywne dodając: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Ewangelia wg św.
Mateusza 19,6).
Bp Artur Miziński zaznaczył: „Pontyfikat Papieża Polaka był skupiony na służbie rodzinie i podkreśleniu jej wartości. To właśnie św. Jan Paweł II mówił, że rodzina jest najcenniejszym skarbem ludzkości”. Przypomniał, że
Ojciec Święty Franciszek podczas kanonizacji św. Jana Pawła II nazwał go „papieżem rodziny”.
Sekretarz Generalny Episkopatu Polski dodał: „To od Świętej Rodziny z Nazaretu powinniśmy uczyć się wzajemnego szacunku oraz świadomości, że miłość małżeńska i rodzicielska musi być gotowa na wiele wyrzeczeń, wzajemną akceptacje i na przebaczenie”.
Bp Miziński stwierdził także, że dzięki rodzinie poznajemy piękno miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez
Boga. Podkreślił: „Dziękuję wszystkim małżeństwom i rodzinom, że są świadkami chrześcijańskiego życia, które
opiera się na Bogu i do niego prowadzi. To świadectwo jest bezcenne i dzisiaj tak bardzo potrzebne. Jednocześnie
życzę wszystkim rodzinom umacniania miłości i radości z bycia razem”.
Sekretarz Episkopatu Polski przypomniał apel biskupów zgromadzonych na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski w Płocku w dniach 25-26 IX 2018 roku. Biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny
była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz zachęcili do zorganizowania we wszystkich parafiach
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
www.episkopat.pl

Śledź nas na Twitterze
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin prowadzi oficjalny
kanał na Twitterze.
Zapraszamy do śledzenia aktualności: twitter.com/DRodzin
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Rada Rodziny
5 grudnia 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powołała Radę Rodziny. Rada
jest organem opiniodawczo-doradczym ministra rodziny. Przewodniczącą Rady została Dorota Bojemska.
Rada Rodziny
Do zadań Rady Rodziny należy m.in.:


inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promowania kultury
prorodzinnej oraz promocja tradycyjnej rodziny;



opracowanie kierunków działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce;



przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce.

Rada Rodziny będzie również wspierać pełnomocnika rządu ds. polityki demograficznej Barbarę Sochę w przygotowaniu strategii demograficznej.
Rada została powołana na czteroletnią kadencję.
Skład Rady Rodziny
1. Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny. Działaczka społeczna, mama ośmiorga dzieci
2. Prof. Józefina Hrynkiewicz, socjolog
3. Piotr Uściński, poseł RP
4. Anna Maria Siarkowska, poseł RP
5. Dominika Chorosińska, poseł RP
6. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju
7. Prof. Michał Michalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
8. Jacek Sapa, prezes Fundacji Narodowy Dzień Życia
9. Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin 3+
10. Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty
11. Prof. Ewa Frątczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
12. Rafał Antczak, wiceprezes PKO BP
13. Janusz Wardak, prezes Akademii Familijnej
14. Agnieszka Jackowska, psycholog, pedagog, filozof, doradca rodzinny
15. Kordian Kolbiarz, Burmistrz Nysy
16. Justyna Karnowska, dyrektor TVP ABC
17. Teresa Wargocka, poseł RP
18. Antoni Szymański
19. Michał Kot, wiceprezes PGE Systemy
20. Elżbieta Lachman
www.gov.pl
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Rada Rodziny o ochronie dzieci przed pornografią w sieci
Rada Rodziny powołana przy ministrze ministrze rodziny, pracy
i polityki społecznej rozmawiała na swoim pierwszym posiedzeniu
o wprowadzeniu przepisów mających skuteczniej chronić dzieci
przed pornografią. W spotkaniu wzięli udział m.in. premier Mateusz
Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena
Maląg.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że poprzez styczność z pornografią dzieci i młodzież narażone są m.in. na zaburzenia czynności emocjonalnych i postrzegania seksualności,
a także prowadzi do poważnych ubytków emocjonalnych. – Tak jak chronimy dzieci i młodzież przed alkoholem,
zabraniamy narkotyków, tak też powinniśmy zlikwidować dostęp do materiałów pornograficznych z całą stanowczością – mówił szef rządu.
Min. Marlena Maląg zaznaczyła, że należy przeciwstawić się otwarcie problemowi dostępności do pornografii dla
dzieci. Dodała, że dzieci wymagają w tym względzie szczególnej ochrony. – Dostęp dzieci do treści szkodliwych
i niebezpiecznych tj. pornografii jest łatwy i nieograniczony. Musimy ponad podziałami wypracować skuteczne
rozwiązanie tego problemu – mówiła.
Projekt przepisów autorstwa Stowarzyszenia Twoja Sprawa (STS) zakłada nałożenie na dostawców pornografii
obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. Projekt zawiera również definicję tzw. „kwalifikowanych treści pornograficznych” oraz ustanawia instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców oraz podmioty zajmujące się ochroną
prawa do prywatności.
Rolą współregulatora będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie
działań przez odpowiedni organ regulacyjny.
Prace nad projektem trwały od listopada 2018 r. Według autorów, pornografia może mieć bardzo negatywny
wpływ na dzieci i młodzież m.in. prowadzić do uzależnienia, ale także do dysfunkcji seksualnych. Podkreślono,
że celem proponowanych przepisów jest ochrona dzieci, a projekt nie zakazuje udostępniania pornografii osobom
dorosłym.
Minister rodziny zadeklarowała, że kierowany przez nią resort jest gotowy do pracy nad projektem przedstawionym przez STS. Będziemy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów procedowali ustawę ograniczającą dostęp do pornografii. Chcemy szeroko konsultować jej treść z ekspertami i społeczeństwem – zapowiedziała min. Marlena
Maląg.
www.ekai.pl
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Wniosek ws. zbadania czy tzw. aborcja eugeniczna jest zgodna z polskim prawem ponownie
trafił do TK
Do Trybunału Konstytucyjnego ponownie trafił wniosek o zbadanie
czy tzw. aborcja eugeniczna jest zgodna z polskim prawem. Dokument złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński i Bartłomiej Wróblewski. Wniosek do TK podobnie jak w 2017 roku jest
ponadpartyjną inicjatywą poselską.
Podpisało się pod nim 119 posłów z trzech klubów poselskich.
Łącznie są to przedstawiciele 8 partii politycznych oraz posłów bezpartyjnych.
Wnioskodawcy domagają się zbadania konstytucyjności przepisów dopuszczających tzw. aborcję ze względu na
chorobę dziecka poczętego.
– Wniosek w żadnym stopniu nie dotyczy innych sytuacji przerywania ciąży ze względu na zagrożenie życia matki
czy ze względu na gwałt, kazirodztwo; nie dotyczy badań prenatalnych czy środków antykoncepcyjnych – podkreśla poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Wniosek do TK oparty jest wyłącznie o argumenty prawne – dodaje parlamentarzysta.
– Przywołujemy cztery artykuły Konstytucji RP. Wskazujemy, że aborcja eugeniczna budzi wątpliwości co do jej
konstytucyjności ze względu na art. 30, czyli przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka. Powołujemy się także
na art. 38, czyli prawo do życia, art. 32, który zakazuje dyskryminacji, a tu mamy przypadek dyskryminacji dzieci
niepełnosprawnych względem dzieci zdrowych. Przywołujemy także art. 2 konstytucji ze względu na wywodzącą
się z niego zasadę demokratycznego państwa prawnego, zasada określoności przepisów prawa, w związku z tym,
że uważamy, iż przepisy, które regulują tę kwestię nie są dostatecznie precyzyjne – wskazuje poseł Bartłomiej
Wróblewski.
Poprzedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. przesłanki eugenicznej, czyli zabicia dziecka
poczętego w przypadku podejrzenia u niego choroby lub upośledzenia został złożony w 2017 roku z inicjatywy
poseł Bartłomieja Wróblewskiego. Sędziowie jednak nie zajęli się nim i z końcem kadencji parlamentu wniosek
wygasł [czytaj więcej]. Powodem była obowiązująca zasada dyskontynuacji.
– Prace nad wnioskiem w Trybunale toczyły się przez dwa lata poprzedniej kadencji. To dużo dłużej niż ponad
20 lat temu kiedy Trybunał w bardzo podobnej sprawie stwierdzenia nieważności z konstytucją aborcji ze względów społecznych, zrealizował ten wniosek, wydał orzeczenie w ciągu około pół roku. Ten czas był bardzo długi
w poprzedniej kadencji, ale liczymy że teraz te prace będą dużo szybciej przebiegały – mówi poseł Piotr Uściński.
Tymczasem w Sejmie na rozpatrzenie wciąż czeka obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” , który ma wzmocnić
ochronę dzieci poczętych.
TV Trwam News/RIRM
www.radiomaryja.pl
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Przybywa dzieci bez doświadczenia życia rodzinnego
Będę bronić rodzin, bo to najlepszy sposób na obronę praw dzieci –
stwierdza w rozmowie z KAI Rzecznik Praw Dziecka. Zdaniem Mikołaja Pawlaka za 10 lat będzie około 40 proc. dzieci bez faktycznego
doświadczenia rodziny. Rzecznik opowiada się za wprowadzeniem w
Polsce blokowania treści pedofilskich i pornograficznych, tak, jak
zrobiono to w Wielkiej Brytanii. 14 grudnia mija rok od objęcia przez
Mikołaja Pawlaka funkcji Rzecznika Praw Dziecka.
Tomasz Królak (KAI): Czy Pańskim zdaniem istnieje szansa na zbudowanie szerokiej koalicji społecznej na rzecz
ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym? Ten temat żyje praktycznie wyłącznie w odniesieniu do
Kościoła.
Mikołaj Pawlak: – Niektórzy posłowie zarzucili mi niedawno w Sejmie, że nie zajmuję się tym problemem. Mają
albo wyjątkowo złą wolę, albo krótką pamięć, bowiem przez ostatnie pół roku, od czasu pamiętnej konferencji
prasowej biskupów i filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, to właśnie ja działałem bardzo aktywnie przy
tworzeniu ustawy o komisji badającej nadużycia seksualne. Zgłaszałem wiele merytorycznych, krytycznych uwag
do ustawy, tak aby uczynić z niej realne, skuteczne narzędzie do wyjaśnienia wszystkich przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci. Nie słyszałem jednak w trakcie procedowania ustawy opinii Sądu Najwyższego czy
Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie. Rozumiem więc, że ci strażnicy prawa nie mają uwag, choć nie będę
zdziwiony, jak po rozpoczęciu prac przez komisję usłyszę falę krytyki z ich strony.
Zawsze podkreślałem, że kwestia ochrony dzieci wymaga ścisłej współpracy nas wszystkich, bowiem są to istoty
najsłabsze i niezależnie od naszych poglądów musimy strzec ich praw. W walce z wykorzystywaniem dzieci musimy rozpoznać wszystkie zagrożenia, w świecie wirtualnym i realnym, a nie skupiać się jedynie na jednej grupie
społecznej czy jednej instytucji, gdzie odkryto takie haniebne praktyki.
Episkopat podał, że od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku zgłoszenia wykorzystywania seksualnego
małoletnich dotyczyły 382 duchownych. A samych skazań za przestępstwa seksualne wobec dzieci w ciągu jednego roku jest w Polsce kilkaset, bywa że prawie tysiąc. W skali 25 lat daje to kilkadziesiąt tysięcy wyroków. To
nie jest problem jakiegoś konkretnego środowiska, tylko niestety powszechny.
KAI: Jakie kroki zamierza Pan podjąć, żeby dzieci były lepiej chronione?
– Ogromnym zagrożeniem jest internet. Niedawno spotkałem się na Sycylii z ekspertami ze stowarzyszenia „Meter” założonego przez ojca Fortunato di Noto. Oni od lat ściśle współpracują z włoską policją przy wykrywaniu
siatek pedofilskich. Z ich ustaleń wynika, że w internecie są trzy miliony zdjęć pedofilskich i milion filmów, działają
setki stron i ponad 200 czatów. Część z nich to „inicjatywy” polskie. Gdy Włosi mają już potwierdzone informacje,
że coś podejrzanego dzieje się w naszym kraju, alarmują polskie służby. Ten system monitoringu działa dosyć
sprawnie. Ale problemem wciąż pozostaje edukacja i niestety kwestia wyciągania konsekwencji prawnych. Jeśli
jest przestępstwo, cyberprzemoc, powinna być kara. Odpowiednie paragrafy Kodeksu karnego są. Odnoszę jednak wrażenie, że nie wszystkim zależy, aby wszystkie takie przypadki ścigać z równą surowością i zaangażowaniem.
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KAI: Komu nie zależy?
– Tym, którzy na tym zarabiają. I mam na myśli nie tylko sprawców cyberprzemocy, ale także różnego rodzaju
pośredników, platformy internetowe, serwisy, które nie kwapią się, by blokować patotreści. Bez ich aktywnego
zaangażowania w obronę dzieci nie da się powstrzymać cyberprzemocy, bo w miejsce jednego zamkniętego źródła cyberprzemocy powstanie pięć nowych, bo wciąż będą mieli gdzie rozpowszechniać swoje brudne materiały i
na nich zarabiać.
KAI: Widzi Pan szansę takiej szerokiej koalicji w obronie dzieci?
– Kluczowe są działania finansowe. Całe zło bierze się bowiem ze szlamu internetu. To tam skupia się pedofilia i
zły przekaz. Przestępcy zarabiają na reklamach, na oglądalności, klikalności. Musimy odciąć ich od pieniędzy.
Musimy zebrać wszystkie instytucje – od NASK, przez operatorów internetu, po prawodawców – żeby wspólnie
opracować sposób na powstrzymanie tego szlamu. Może na wzór brytyjski da się tego dokonać, wprowadzając
odpowiednie algorytmy czy blokady. Skoro można było zablokować na kilka dni moje konto na Twitterze jedynie
za użycie pewnych określeń, które algorytm uznał za podejrzane, a były to tylko cytaty z artykułów prasowych, to
tym bardziej można zablokować treści wprost mówiące o pornografii albo wprowadzić metodę weryfikacji dostępu
do takich treści, np. poprzez kartę kredytową, której nie mogą używać dzieci. To na pewno ten proceder ograniczy.
KAI: Czy jednak nie powinno się dążyć do tego, by wytyczne obowiązujące już teraz w Kościele wypracowały także
inne środowiska, grupy zawodowe, instytucje, tak aby mocniejsza ochrona dzieci obowiązywała w całym społeczeństwie?
– Kościół wprowadził takie regulacje, wewnętrzne komisje koordynują działania i nie ma już w Kościele akceptacji
dla takiego zachowania. Czy da się je wprowadzić w każdym innym środowisku? Wątpię. Czy np. środowisko
artystów byłoby w stanie przeprowadzić taką skoordynowaną akcję, odpowiednie dochodzenie? A potem pilnować
przestrzegania regulacji? Nie sądzę, bo to zbyt różnorodna grupa.
Musimy skupić się na przestrzeganiu obowiązującego prawa, bo to wciąż kuleje. Trzeba np. pilnować zasady, że
każdy pracodawca sprawdza kandydatów do pracy z dziećmi w rejestrze pedofilów. Tak stanowi prawo, ale z
praktyką jest już różnie, a to przecież podstawy prewencji. Całemu złu nie zapobiegniemy, ale musimy tworzyć
narzędzia do walki ze złem i ich konsekwentnie używać.
KAI: Problem polega chyba i na tym, że znacząca część przestępstw seksualnych wobec nieletnich dokonuje się
w rodzinach, gdzie sprawcą okazuje się ojciec, wujek, dziadek, ojczym, konkubent, więc wprowadzenie norm do
poszczególnych grup zawodowych niewiele by dało…
– Dlatego musimy głośno mówić o każdym przypadku molestowania dziecka i surowo karać sprawców. Musimy
edukować, tłumaczyć nie tylko to, co jest przestępstwem, lecz także jakie zachowania grożą deprawacją czy demoralizacją, niezależnie od tego, czy sprawcą jest muzyk, ksiądz, edukator, wujek, ojczym czy ciocia.
Być może pod moimi auspicjami powinien powstać – skonsultuję to z naukowcami i specjalistami – leksykon
wyjaśniający podstawowe pojęcia, takie jak rodzina, małżeństwo, deprawacja, demoralizacja… Jaka jest etymologia danego słowa, co ono oznacza oraz co niektórzy chcieliby, żeby oznaczało.
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KAI: Sądzę, że kulturowo jesteśmy w Polsce w takim punkcie, że opublikowanie wspomnianego leksykonu wznieciłoby ogromną wrzawę. Trudno byłoby dziś o porozumienie wobec tych podstawowych pojęć.
– Niestety to prawda, bo tak już było z opublikowanym przeze mnie 24 października listem otwartym o prawach
dziecka do życia i wychowania w rodzinie. Czy zawarłem w nim cokolwiek sprzecznego z naturą? Napisałem tylko,
że życie bierze się z mężczyzny i kobiety. Słowo rodzina pochodzi od „rodzić”. Cóż, nie będzie rodzenia z dwóch
panów, to się po prostu nie uda.
Odnoszę się z pełnym szacunkiem i prawidłowo rozumianą tolerancją do wszelkich odmienności. Musimy jednak
pamiętać o właściwej hierarchii praw. Ich utrwalenie byłoby jednym z celów wspomnianego leksykonu. Czasami
podnoszą się bowiem głosy w obronie aborcji i wydłużania czasu, do którego zabicie dziecka miałoby być dopuszczalne. Są prawa kobiet, ale jest prawo do życia i musimy rozstrzygnąć, które jest pierwsze, ważniejsze.
Chodzi o hierarchię.
Słynne krakowskie sześcioraczki, które niedawno odwiedziłem, urodziły się w 22. tygodniu życia. Najmłodsza
dziewczynka miała około 800 gramów. W Holandii mogłoby się zdarzyć, że takie dzieci byłyby zabite w majestacie
prawa, bo tam aborcja jest dopuszczalna do 22. tygodnia. Rzecznik Praw Dziecka ma stać na straży prawa do
życia, zdrowia, wychowania w rodzinie, edukacji, spraw społecznych i socjalnych. Taka jest hierarchia praw.
KAI: Czy myśli Pan, że pornografię w internecie udałoby się jednak jakoś prawnie okiełznać, kontrolować, ograniczyć, skoro powszechnie wiadomo, że sieje ona spustoszenie w dziecięcej psychice i może skutkować bardzo
niedobrze w realnym życiu? Jak w tym aspekcie wygląda polskie ustawodawstwo?
– Słabo wygląda. Złe treści są powszechnie dostępne, także dla dziecka. Nie ma żadnych realnych przeszkód, żeby
np. 9-latek mógł obejrzeć sobie w internecie dowolny film pornograficzny czy dowolny materiał z patotreściami
najgorszego typu. To choroba cywilizacyjna, zaraza, której nie było 20 czy 30 lat temu. W tamtych czasach były
„świerszczyki” i kasety sprzedawane na bazarach. Dostęp do pornografii był mocno ograniczony. Internet zło
upowszechnił. Czy można to zmienić? Nie mam wątpliwości, że tak, bo technologia pozwala na wprowadzenie
daleko idących ograniczeń. Dzięki technologiom stosowanym np. na lotniskach potrafimy identyfikować ludzi po
siatkówce oka, mamy już samochody bez kierowców, rozwiniętą sztuczną inteligencję… Nie jest, moim zdaniem,
żadnym problemem, aby skutecznie blokować treści pedofilskie i pornograficzne. Bardzo dobrze rozwiązują to
już Brytyjczycy, którzy po wielkiej rewolucji obyczajowej dostrzegli problemy, jakie z niej wyniknęły, i próbują to
naprawić.
KAI: Będzie się Pan starał, żeby pójść tym tropem?
– Kontaktuję się z rzecznikami z Wielkiej Brytanii, tam własnych rzeczników ma Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia
Północna, a nawet wyspa Jersey. Poznaję ich metody działania. Być może ich pomysły da się wprowadzić w Polsce,
np. ograniczenie dostępu do pornografii poprzez konieczność autoryzacji kartą kredytową. Nie chodzi o wprowadzenie

odpłatności,

tylko

weryfikację,

że

dana

osoba

skończyła

18

lat.

Przecież w świecie realnym takie ograniczenia funkcjonują od lat, np. przy zakupie alkoholu czy papierosów.
Dlaczego nie mielibyśmy wprowadzić realnych ograniczeń dla dzieci w dostępie do pornografii w internecie, która
także uzależnia i przynosi złe skutki?
KAI: Kiedy patrzy Pan na wszelkie problemy występujące wśród dzieci, kwestia samobójstw musi być szczególnie
niepokojąca?
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– Co roku znika w ten sposób kilka klas w Polsce. To jest bardzo poważny problem.
KAI: Pojawia się pytanie o stan psychiatrii dziecięcej, który, jak zewsząd słychać, jest alarmistyczny.
– Zaniedbania dotykają nie tylko psychiatrii, ale w ogóle medycyny dziecięcej. Począwszy od neonatologii po
pediatrię. I nie jest to tylko kwestia brakujących finansów, ale przede wszystkim wielu lat zaniedbań kadrowych i
braku perspektywicznego myślenia. Jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo za lat 15, to musimy pracować nad
tym już dzisiaj. Jest taki projekt Ministerstwa Zdrowia, który mocno wspieram i chciałbym, by jak najszybciej
wszedł w życie.
KAI: Jakie sprawy trafiają do Pana najczęściej?
– Konflikty rodzinne, zwłaszcza spory rodziców o dzieci. Przystępuję do takich spraw i chciałbym, żeby w ciągu
najbliższych kilku lat sądy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ale także całe społeczeństwo miało świadomość,
że dzieci mają swojego niezależnego obrońcę – że nie będą już tak łatwo traktowane jak piłeczka pingpongowa
w rozgrywce rodziców. Często pouczam rodziców, ostrzegam ich, powstrzymuję przed eskalacją żądań. To zazwyczaj działa. Niestety, to najczęściej z problemów rodzinnych biorą się też patologiczne zachowania dzieci.
Dochodzi nawet do tragedii, jak zabójstwo w szkole na warszawskim Wawrze, atak bombowy na Kujawach, zabójstwo dziewczynki we Wrocławiu, znana sprawa Dawidka zabitego przez ojca – wszystko było efektem degrengolady relacji rodzinnych.
KAI: Degrengolada postępuje, więc pracy będzie Panu raczej przybywało.
– Gdy jako adwokat chodziłem do sądu okręgowego, było tam 12 sal, z czego w ośmiu od rana do wieczora były
same rozwody. Statystyki mówią same za siebie: w 2018 roku na 192 tysiące zawartych małżeństw było 63 tysiące
rozwodów. Każdy rozwód to dramat, zwłaszcza dla dziecka. Dlatego tak bardzo zależy mi na uchwaleniu ustawy
dotyczącej rodzinnego postępowania informacyjnego. Szacunki mówią, że dzięki temu rozwiązaniu liczba rozwodów może zmaleć o 20 procent, bo rodzicom uda się porozumieć. Obecny stan powoduje, że za 10 lat będziemy mieć już nie 20, ale 40 proc. dzieci bez faktycznego doświadczenia rodziny. Te dzieci będą dorastać bez
prawidłowych wzorców rodzinnego życia.
KAI: Społeczeństwo budowane przez ludzi, którzy nie mają doświadczenia rodzinnego będzie z pewnością innym
społeczeństwem.
– Rodzina w rozumieniu klasycznym, naturalnym, w pełni ukształtowana „produkuje” znacznie mniej patologii. I
żadna inżynieria społeczna, żadna antyrodzinna propaganda tego nie zmieni. Przestępczość rodzi się ze zła, a
zło rozwija się łatwiej w toksycznym środowisku. Zdrowo funkcjonująca rodzina przeciwdziała złu – dlatego trzeba
wspierać, i zawsze to będę robił, wszelkie inicjatywy, które promują prawidłowe postawy rodzinne jako sposób
na przeciwdziałanie złu, patologiom, a w efekcie przestępczości. Dlatego musimy pomagać rodzinom, a nie z
nimi walczyć. I ja, dopóki będę Rzecznikiem Praw Dziecka, będę bronić rodzin, bo to najlepszy sposób na obronę
praw dzieci.
www.ekai.pl
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Ciąża plus. Od 2020 roku darmowe leki dla kobiet w ciąży
Ciąża plus to kolejny rządowy program wsparcia. Tym razem na
pomoc będą mogły liczyć kobiety w ciąży. 17 grudnia rząd
przyjął projekt ustawy.
Proponowane przepisy mają umożliwić dostęp do bezpłatnych
leków wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia. Program obejmuje leki o kategorii dostępności “Rp”, czyli
na receptę, których stosowanie przez kobiety w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających
z pozostawania w ciąży.
Darmowe leki to m.in. te stosowane w cukrzycy ciążowej czy leki na podtrzymanie ciąży. Będą dostępne od momentu stwierdzenia ciąży przez lekarza do chwili porodu.
Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, szacuje, że dostęp do darmowym leków będzie miało rocznie
ok. 400 tys. kobiet w ciąży.
Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz darmowych leków opublikuje Ministerstwo Zdrowia w
pierwszej liście leków refundowanych po wejściu w życie ustawy.
www.jedenznas.pl

W Warszawie działają dwa całodobowe gabinety ginekologiczne bez klauzuli sumienia
W stolicy za zgodą prezydenta Rafała Trzaskowskiego otwarto dwa całodobowe gabinety ginekologiczne bez klauzuli sumienia. W palcówkach,
które działają od sierpnia br. kobiety – jak informuje CitizenGo – mogą
otrzymać recepty na tzw. antykoncepcję awaryjną.
Mowa o tabletce EllaOne, która ma również właściwości wczesnoporonne,
choć nie wszyscy zgadzają się z tą klasyfikacją specyfiku. Według CitizenGO, władze Warszawy wykorzystując manipulację pojęć w tym obszarze zezwoliły by uruchomiono gabinety pod maskującą nazwą placówek
dla kobiet niepełnosprawnych.
W rzeczywistości, jak wskazał dyrektor CitizenGo Polska Paweł Woliński, jest to forma zwiększania dostępu kobiet
do tzw. antykoncepcji awaryjnej.
– To działanie prezydenta, którego pat polega na tym, że z pieniędzy podatników finansuje kontrowersyjną etycznie inicjatywę. Jaki jest powód, dla którego prezydent to robi? Mówi, że dba o wybór, by kobiety miały zapewnione
tzw. prawa reprodukcyjne. Tylko, że to nie jest wybór, bo jeżeli w Warszawie, ani w żadnym innym mieście, żaden

Strona | 18

Niedziela Świętej Rodziny dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

inny samorząd nie finansuje 24 godzinnych gabinetów, w których kobieta w nieplanowanej ciąży mogła by otrzymać pomoc, to niestety nie mamy do czynienia z żadnym wyborem. Zaproponowanie tego typu rozwiązań jest po
prostu niedopuszczalne – podkreślił Paweł Woliński.
Na stronie CitizenGo https://www.citizengo.org/pl/lf/175768-warszawo-przestan-finansowac-dystrybucje-antykoncepcji-awaryjnej można podpisać petycję do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego by zaprzestał
finansowania z pieniędzy podatników kontrowersyjnych projektów dystrybucji antykoncepcji awaryjnej. Środki te
jak wskazano można skierować do kobiet najbardziej potrzebujących, czyli wymagających wsparcia w nieplanowanej ciąży. Petycję podpisało już ponad 6 tys. osób.
www.radiomaryja.pl

Katoliccy lekarze apelują: prawo nie może wymuszać na nas aborcji
"Wyznaczenie przepisami prawa lekarza do wykonania procedury uśmiercającej pacjenta jest sprzeczne z naszym
moralnym obowiązkiem ochrony życia i nakazami etyki zawodowej" – piszą katoliccy lekarze w liście do Prezesa
Naczelnej Rady Lekarskiej.
List lekarzy zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich został skierowany do prof. dr hab. n.
med. Andrzeja Matyi, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Katoliccy lekarze protestują wobec zawartego w ustawie określającej warunki dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce sformułowania, że przerwanie ciąży może
być dokonane wyłącznie przez lekarza.
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Publikujemy poniżej treść listu:
LIST LEKARZY DO PREZESA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ W TROSCE O ETYCZNE WYKONYWANIE
ZAWODU LEKARZA
Szanowny Panie Prezesie
Jako członkowie Izb Lekarskich, zwracamy się do Pana Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do przepisów prawa dotyczących wykonywania w Polsce zawodu lekarza. Nasza propozycja zmierza w kierunku właściwej, lepszej realizacji powołania lekarskiego bez szkody dla sumienia lekarza.
Proponowane zmiany przyczynią się do poprawy jakości opieki medycznej i wzrostu zaufania pomiędzy lekarzem
a pacjentem.
Każdy absolwent Uniwersytetu Medycznego w Polsce, przyjmując tytuł lekarza, składa przyrzeczenie lekarskie,
zobowiązując się do sumiennego spełniania swoich obowiązków: „służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu” w oparciu o
najlepszą wiedzę, „a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic”.
Ustawowo zalegalizowana w Polsce w 1956 r., z ostatnią modyfikacją w 1996 r., aborcja prowadzi do śmierci
poczętego dziecka oraz bezpośrednich i odległych powikłań zdrowia fizycznego i psychicznego matek. Protestujemy wobec prawnego nakazu w tej ustawie, że: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza”.
Wyznaczenie przepisami prawa lekarza do wykonania procedury uśmiercającej pacjenta jest sprzeczne z naszym
moralnym obowiązkiem ochrony życia i nakazami etyki zawodowej sformułowanymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej
(KEL). „Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy
rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”.
Kodeks Etyki Lekarskiej zobowiązuje samorząd lekarski do podejmowania działań chroniących przestrzeganie
zasad etyki lekarskiej w przepisach prawa. „Izba lekarska jest obowiązana do czuwania nad przestrzeganiem
zasad etyki i deontologii lekarskiej oraz zachowaniem godności zawodu przez członków samorządu lekarskiego
a także do starań, aby przepisy prawa nie naruszały zasad etyki lekarskiej”.
Jesteśmy zaniepokojeni, że wykonanie prawnie zalegalizowanej procedury aborcji zobowiązuje lekarza do zabijania ludzi we wczesnym okresie ich rozwoju i wyposaża do nienależnej mu funkcji sędziego i kata, co jest
sprzeczne z nakazami Kodeksu Etyki Lekarskiej, które jednoznacznie: „zobowiązują lekarza do przestrzegania
praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego”. Jeden z warszawskich profesorów słusznie stwierdził,
że nie zleca się strażakom podpalania lasów, ani ratownikom topienia ludzi.
Oczekujemy, że organ samorządu lekarskiego zadba, aby prawo nie wymuszało na lekarzu wykonywania procedur
sprzecznych z jego powołaniem i szkodliwych, a wręcz uśmiercających pacjentów.
Pod obywatelskim projektem ustawy „Stop Aborcji” podpisało się ponad 830 tysięcy obywateli, oczekując zaprzestania wykonywania aborcji eugenicznej. W Polsce nadal chore dzieci musi zabijać lekarz. Klauzula sumienia pozwala lekarzom odmówić wykonywania tej procedury, ale dostępność aborcji sprzeczna z prawem naturalnym
przyczynia się do zaburzenia wizerunku lekarza w społeczeństwie oraz pogorszenia stanu zdrowia kobiet. Jest
realnym zagrożeniem sumiennego wykonywania zawodu przez lekarzy.
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Chcemy, aby praca lekarza była realnie zgodna z zasadami wyznaczonymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej, który jasno
określa: „Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych
oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach
sprzecznych z tym powołaniem”.
Jest to sprawa ogromnej wagi dla przyszłości stanu lekarskiego w Polsce. Oczekujemy, iż Naczelna Rada Lekarska
wskaże godne rozwiązanie.
www.idziemy.pl

Prof. Lipton: Kobiety stosujące pigułki antykoncepcyjne mają mniejszą objętość istotnego
rejonu mózgu
Kobiety stosujące pigułkę antykoncepcyjną mają mniejszą objętość
istotnego rejonu mózgu – poinformował prof. Michael L. Lipton, radiolog z Gruss Magnetic Resonance Research Center przy Albert Einstein
College of Medicine i dyrektor medyczny laboratorium rezonansu magnetycznego przy Montefiore Medical Center w Nowym Jorku.
Chodzi o podwzgórze, które odpowiada m.in. za hormonalną regulację
temperatury ciała, tętna, nastroju, apetytu, popędu seksualnego i snu – podał serwis Towarzystwa Radiologicznego Północnej Ameryki (rsna.org).
Badania przeprowadzono na grupie 50 zdrowych kobiet, z których 21 używało doustnej antykoncepcji. Badano je
za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI) oraz nowych, opracowanych przez autorów metod analizy
obrazu.
– Odkryliśmy dramatyczne różnice objętości tej struktury mózgu między kobietami, które stosują pigułkę antykoncepcyjną i tymi, które jej nie zażywają – stwierdził prof. Lipton. Zmiany te mogą mieć znaczenie dla kontroli
emocji i pojawiania się objawów depresji.
Prof. Lipton zastrzega, że sprawa wymaga dalszych badań.
www.gosc.pl

Kalendarium Krajowego Duszpasterstwa Rodzin KEP na rok 2020
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin opracował kalendarium na rok 2020,
które zawiera spis najważniejszych wydarzeń i dat. Zachęcamy do zapoznania
się. Plik do pobrania TUTAJ
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Stowarzyszenie Twoja Sprawa prezentuje projekt chroniący dzieci przed pornografią
Stowarzyszenie Twoja Sprawa przygotowało projekt przepisów dotyczących ochrony dzieci przed pornografią. Głównym założeniem
dokumentu jest nałożenie na dostawców pornografii obowiązku
skutecznej weryfikacji wieku. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom
dorosłych obywateli, którzy oczekują wprowadzenia skuteczniejszej ochronę dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że temat spotka
się z zainteresowaniem decydentów – powiedziała KAI Izabela Karska, rzeczniczka prasowa organizacji.
Jak podkreślają twórcy projektu, część wypracowanych rozwiązań opiera się na postulatach wyrażonych m.in. w
nowej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, którą Polska będzie musiała wdrożyć do września 2020
roku. Przepisy nie zabraniają udostępniania pornografii osobom dorosłym, skupiają się natomiast na wprowadzeniu skutecznych narzędzi weryfikacji wieku odbiorcy. Będzie to obowiązkiem dostawców pornografii.
– Dzieci potrzebują lepszej ochrony, zarówno przed pornografią, jak i przed innymi zjawiskami, takimi jak patotreści. Najlepsze rozwiązania mogą powstawać w dialogu, a zespół roboczy prowadzony przez Stowarzyszenie
Twoja Sprawa taki dialog umożliwiał – powiedziała Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dokument zawiera też definicję tzw. „kwalifikowanych treści pornograficznych” oraz ustanawia instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców oraz podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.
– Najważniejszą częścią prac zespołu było wypracowanie najbardziej skutecznych narzędzi ochrony dzieci przy
uwzględnieniu takich wartości jak wolność gospodarcza, prawo do prywatności czy swoboda wypowiedzi – zaznaczyła Urszula Sowińska, członek zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa.
Propozycje przepisów, które proponuje Stowarzyszenie są odpowiedzią na palący problem zbyt łatwo dostępnej
dla dzieci i młodzieży pornografii. – Zagadnienie to wymagało profesjonalnego podejścia i pogłębionej analizy,
tak żeby przyjęte w przyszłości rozwiązania były jak najbardziej skuteczne – powiedziała KAI Izabela Karska,
rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia Twoja Sprawa, dodając, że to dopiero początek drogi. Głównym celem jest
wypracowanie rozwiązań, które znajdą poparcie zarówno opinii publicznej, jak i organów ustawodawczych.
– Jako organizacja pożytku publicznego wychodzimy naprzeciw potrzebom dorosłych obywateli, którzy oczekują
wprowadzenia skuteczniejszej ochronę dzieci i młodzieży przed dostępem do pornografii internetowej. Otworzyliśmy dyskusję i zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania. Mamy nadzieję, że temat spotka się z zainteresowaniem decydentów, którym trzeba dać czas na analizę i podjęcie decyzji – dodała.
Do zespołu roboczego pracującego nad projektem zaproszone zostały takie podmioty jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (jednostka badawcza Ministerstwa Sprawiedliwości), Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw
Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
IAB Polska, Fundacja Panoptykon, NASK oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Prace trwały od listopada 2018 roku.
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– Udziału w pracach zespołu nie należy traktować jako poparcia przez którąkolwiek z instytucji ostatecznej wersji
projektu ustawy – podkreśla Izabela Karska.
Projekt przepisów został opublikowany na stronie https://opornografii.pl/. Stowarzyszenie Twoja Sprawa umieściło na stronie również serię infografik szczegółowo wyjaśniających genezę projektu, przyjęte założenia legislacyjne, jego główne elementy, sankcje i proponowane przepisy proceduralne.
Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym
dostępem do pornografii. Podejmuje również działania, które eliminują z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy
obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizuje te działania poprzez działania prawne, edukację i popularyzację
aktualnych badań naukowych na temat szkodliwego wpływu pornografii na dzieci i młodzież. Dla rodziców STS
opracowało materiały edukacyjne oraz specjalne szkolenie pt. „Jak chronić dziecko przed pornografią”.
www.ekai.pl

Eksperci nie mają wątpliwości - 'aborcja bez granic' narusza szereg przepisów!
Do Polski właśnie wszedł aborcyjny gigant Abortion Support Network,
a wraz z nim kontrowersyjny projekt „Aborcja bez granic”.
Zobacz TUTAJ

Jak obudzić nadzieję? Relacja z Adwentowego Dnia Skupienia dla Małżeństw Niepłodnych
Jedną z inicjatyw Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” jest organizowanie
rekolekcji, które odbywają się dwa razy w roku w klasztorze sióstr nazaretanek Krakowie, a przyjeżdżają na nie
z różnych miast Polski małżeństwa doświadczające problemów w staraniach o potomstwo. Inspiracją dla tegorocznego Adwentowego Dnia Skupienia, który odbył się 14 grudnia, były słowa zaczerpnięte ze znanego wiersza
Karola Wojtyły:

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość mi wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę miłość,
gdziekolwiek by przebywała.”.
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Słowa te zostały wybrane przez rekolekcjonistę – ks. dr Jerzego Smolenia, który na co dzień w skuteczny sposób
łączy pracę duszpasterską z praktyką w zakresie poradnictwa psychologicznego dla dorosłych i dzieci. Nawiązując
do motta ks. Jerzy stwierdził, że współcześnie bardzo wielu ludzi cierpi właśnie na brak miłości, co objawia się na
różne sposoby.
Jednym z przykładów tęsknoty za miłością może być biblijna historia Anny i Joachima, rodziców Najświętszej
Maryi Panny, którzy na upragnione dziecko czekali bardzo wiele lat. To niespełnione pragnienie na pewno było
dla nich źródłem wielu cierpień, jednak nigdy nie można poddawać się negatywnym myślom, bo one osłabiają
naszą wolę. Nieprzypadkowo Papież Franciszek niedawno wywiesił na drzwiach swojego pokoju w Domu św. Marty
tabliczkę z napisem: „Zakaz narzekania”. Nie wszystko, co nas spotyka w życiu musimy w pełni rozumieć, jednak
do wszystkich wydarzeń powinniśmy podchodzić z radością, bo ona pozwala patrzeć na świat w perspektywie
miłości, a ta z kolei sprawia, że budzi się w nas nadzieja. Nawet, jeśli nie potrafimy pogodzić się ze swoim losem,
to nie zwalnia nas to z obowiązku, aby starać się pięknie żyć.
W dalszej części konferencji ks. Jerzy podał kilka sposobów na to, jak w praktyce możemy pielęgnować w sobie
pozytywne nastawienie do świata i innych ludzi. Pierwszy krok polega na tym, aby stać się przyjacielem samego
siebie. Pamiętajmy, że nikt nie jest doskonały, każdy ma swoje mocniejsze i słabsze strony, ale te ostatnie niekoniecznie powinny być źródłem kompleksów. Warto polubić siebie takiego, jakim się jest. Warto też dostrzec, że
właśnie tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy potrzebni innym ludziom. Ci, którzy żyją wokół nas też mają problemy,
czasami mniejsze, a czasami dużo większe od naszych, a empatyczne dostrzeżenie kłopotów innych jest inspiracją do niesienia im konkretnej pomocy. Gdy pomagamy innym, doświadczamy, jak bardzo jesteśmy potrzebni
na tym świecie, a nasze serca stają się pełne pokoju. Pamiętajmy, że radość przychodzi przez ludzi.
Ważne jest też pielęgnowanie w sobie postawy wdzięczności za wszystkie, nawet najprostsze i najmniejsze dobre
rzeczy, które nas spotykają każdego dnia. Na pierwszym miejscu powinniśmy dziękować Bogu za swoich małżonków, a im samym często przypominać, że są dla nas ważni. Niepłodność lub bezdzietność – jak podkreślił
rekolekcjonista – to na pewno nie są powody do tego, żeby zamykać się w sobie, a odczuwany ból nie jest usprawiedliwieniem dla zrywania relacji ze wszystkimi ludźmi dookoła nas, dla źle rozumianego cierpiętnictwa i dla
zamykania się na potrzeby innych.
Kolejną rzeczą, która pomaga w pozytywnej postawie życiowej jest posiadanie wielkich i szlachetnych pragnień,
czyli bycie przywiązanym do najważniejszych wartości i, w razie konieczności, stawanie w ich obronie. Wbrew
dzisiejszemu światu powinniśmy pamiętać, że ideały to nie jest jakiś margines, ale samo centrum naszego życia.
W tym kontekście rekolekcjonista stwierdził, że warto być konsekwentnym w dążeniu do wyznaczonych sobie
celów, ale jednocześnie zawsze warto być uczciwym względem siebie i patrzeć na swoją sytuację realistycznie.
Lepiej trzymać się faktów, a nie chwilowych emocji. Dlatego też nie powinniśmy działać pochopnie. W szczególności powinniśmy wystrzegać się nieprzemyślanych, wypowiadanych w emocjach słów, które ranią innych.
Warto naprawdę uwierzyć w to, że Bóg ma dla każdego z nas osobno i dla naszego małżeństwa swój własny plan,
który musimy sami odkryć i przemodlić. Możemy Pana Boga prosić o spełnienie naszych pragnień, ale pamiętajmy,
że Stwórca nie działa na zasadzie automatu do realizowania życzeń. Zawsze jednak jest jakieś wyjście. Niespełnione pragnienie bycia rodzicami powinno skłaniać małżonków m.in. do odkrycia, że gdzieś indziej, często całkiem niedaleko, jest tak wiele dzieci, które mają z kolei niespełnione pragnienie bycia kochanym przez dorosłych.
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Drugą konferencję ks. Jerzy poświęcił tematowi budzenia nadziei, ponieważ tego również bardzo brakuje wielu
ludziom, którzy dzisiaj żyją w ciągłym lęku i nie potrafią w swoim życiu obrać dobrego kierunku. Nadzieja jest w
oczywisty sposób potrzebna każdemu, aby ze spokojem patrzył w przyszłość. Ale nadzieja ma też oblicze związane z przeszłością – jest bowiem podstawą do ufności w to, że nasze wcześniejsze decyzje, zachowania czy
postawy nie muszą determinować naszej złej sytuacji już na zawsze. Rozważając przeszłość w perspektywie nadziei stopniowo dojrzewamy do tego, aby uświadomić sobie, że każda rana kiedyś się zagoi, każdy grzech może
zostać przez Boga wybaczony, każde złe wydarzenie można zostawić za sobą, a z każdego błędu kiedyś będziemy
mogli wyciągnąć wnioski, czegoś dobrego się nauczyć. Przejściem między przeszłością a przyszłością jest m.in.
sakrament pokuty. Właśnie poprzez rozgrzeszenie dające nadzieję Bóg pozwala nam zamknąć tajemnicę naszego
wczoraj, poczuć ulgę i złapać nowy oddech.
W życiu codziennym budzenie nadziei wokół nas to np. wychodzenie do ludzi, okazywanie im ciepła, a budzenie
nadziei wewnątrz nas, w naszych sercach, polega na dążeniu małymi krokami do wyznaczonego celu, koncentrowaniu się na jak najlepszym wykorzystaniu chwili „tu i teraz” oraz na pracowitości. W życiu na pewno nie chodzi
o bezczynne czekanie na cud. Trzeba być aktywnym, wciąż poszukiwać nowych sensów dla wszystkiego, co nas
spotyka, i poszukiwać nowych źródeł siły duchowej. Bo tym, co daje największą siłę do mierzenia się z trudnościami, jest wiara. Człowiek ufający Bogu budzi w sobie nadzieję żyjąc zgodnie z zasadami określonymi przez
Jezusa w Ośmiu Błogosławieństwach.
Homilię w czasie popołudniowej Mszy Świętej rekolekcjonista poświęcił na podkreślenie tego, jak bardzo ważna
jest wspólnota małżonków, których wzajemna więź powinna być pielęgnowana, i którzy powinni zawsze być dla
siebie największym wsparciem. Uczestnicy Dnia Skupienia otrzymali od księdza świece, aby w ich blasku codziennie wspólnie się modlili. Czasami za wspólną modlitwę może wystarczyć po prostu spędzona razem chwila ciszy.
Zawierzając Bogu swoje sprawy, te bieżące i te najważniejsze, pogłębiamy naszą wiarę, wypraszamy łaski i jesteśmy w stanie lepiej odczytywać drogę, jaką Pan Bóg przygotował dla każdego z osobna i dla naszego małżeństwa.
W programie rekolekcji znalazła się także adoracja Najświętszego Sakramentu, czas na spowiedź, a po Eucharystii
odbyło się uwielbienie przygotowane i poprowadzone przez Saletyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji z Krakowa, w
czasie którego prowadzona była modlitwa wstawiennicza w intencjach przedstawianych przez uczestników. Uzupełnieniem duchowej części Dnia Skupienia było świadectwo małżeństwa, które po wieloletnich staraniach o potomstwo zdecydowało się adoptować troje dzieci. Przedstawiając swoją historię, małżonkowie pokazali, jak duże
znaczenie w radzeniu sobie z niepłodnością i w odkrywaniu dla siebie nowego powołania ma przeżywanie własnych doświadczeń w perspektywie wiary i zawierzanie Bogu wszystkich swoich decyzji.
Uczestnicy wzięli też udział w warsztatach psychologicznych zatytułowanych „Gdzie przebywa moja miłość?”, w
czasie których Edyta Szklarz (psychoterapeuta rodzin, par i osób indywidualnych) przedstawiła jakie znaczenie w
życiu każdego człowieka mają wyuczone w dzieciństwie przekonania na temat relacji międzyludzkich, dla których
pierwotnym wzorcem jest więź dziecka z jego matką. Tych schematów uczymy się jako dzieci, a jeśli jako dorośli
sobie je uświadomimy, to możemy nad nimi pracować, aby uczyć się zaufania do innych ludzi. W formie kilku
ćwiczeń małżonkowie mieli okazję do refleksji nad własnymi modelami nawiązywania relacji i do lepszego wzajemnego poznania się nawzajem w tym kontekście.
Osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się szczegółów na temat nowoczesnych i zgodnych z etyką chrześcijańską metod leczenia niepłodności w ramach „Kącika NaPro”, który poprowadziła instruktorka Modelu Creightona
Izabela Salata. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać prelekcji Katarzyny Urody z Działu Rodzin Zastępczych
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Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na temat organizacji pieczy zastępczej w świetle polskich
przepisów prawnych. To spotkanie rozpoczęło się od przeczytania bajki, napisanej przez matkę zastępczą, o
wróblicy Marcelinie, która przygarnęła i wbrew trudnościom wychowała elfa Larsa (cała treść opowiadania dostępna jest pod linkiem: https://www.rops.krakow.pl/pliki/Polityka_spoleczna/Elf_Lars_i_mama_Marcelina.pdf).
Pani Katarzyna przedstawiła m.in. rodzaje rodzin zastępczych (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, rodzinny
dom dziecka) oraz różnorodne formy wsparcia oferowane rodzicom zastępczym (np. świadczenia materialne czy
rodzina pomocowa, która przejmuje opiekę nad dziećmi w razie czasowej konieczności). Współpraca urzędników
z opiekunami zastępczymi polega nie tylko na realizacji procedur i wypełnianiu formalnych wymogów określonych
w prawie, ale obejmuje też towarzyszenie i wspieranie rodzin w rozwiązywaniu naturalnie pojawiających się problemów, a także na koordynowaniu i integrowaniu środowiska rodzin zastępczych z danego terenu. Do najczęstszych przyczyn uzasadniających umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej należą: niewydolność opiekuńcza i
wychowawcza rodziców biologicznych, ich uzależnienia, przemoc domowa, bezradność, a czasami także porzucenie dziecka przez rodziców. W czasie prezentacji wyjaśniono też kto może zostać rodziną zastępczą i jakie
trzeba w tym celu spełniać kryteria. Procedura przygotowania do tej funkcji obejmuje m.in. szkolenie obejmujące
kilka spotkań, rozmowy ze specjalistami, ocenę wypełnianej ankiety i wizytę w domu kandydatów. Nie jest tajemnicą, że rodzicielstwo zastępcze to niełatwa droga, jednak pokonywanie trudności jest wynagradzane jeszcze
większą satysfakcją z tego, że zapewnia się schronienie tym, którzy są najsłabsi i tej troskliwej opieki najbardziej
potrzebują.
W czasie przerw pomiędzy kolejnymi punktami programu uczestnicy mieli okazję poznać się nawzajem, porozmawiać o swoich doświadczeniach i poznać inne małżeństwa będące w podobnej sytuacji. Adwentowy Dzień Skupienia dla Małżeństw Niepłodnych został zorganizowany przez Krakowskie Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych oraz Stowarzyszenie „Abraham i Sara”. Składamy podziękowania dla wszystkich osób, które na różny sposób
pomagały w przygotowaniu tego wydarzenia. W sposób szczególny dziękujemy ks. Jerzemu, ks. Mirkowi, pani
Kasi, pani Edycie, małżeństwu, które podzieliło się swoim świadectwem, a także siostrom nazaretankom oraz
Saletyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji.
Zapraszamy na Msze Święte o dar potomstwa i spotkania Duszpasterstwa w każdą drugą sobotę miesiąca o godz.
16:00 w kaplicy klasztoru przy ul. Nazaretańskiej 1. Szczegóły na stronie: http://abrahamisara.pl/duszpasterstwo/krakow/ oraz na Fb: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Abraham-i-Sara-1496016587374838/.
Do zobaczenia!
www.abrahamisara.pl

Ruszył “Projekt LIFE”
“Projekt LIFE” to seria krótkich filmów edukacyjnych, poruszających
zagadnienia godności życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci uruchomiona właśnie przez Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka.
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“Projekt LIFE” jest odpowiedzią na zmieniające się formy komunikowania. Stąd też potrzeba zaistnienia w przestrzeni wideoblogów. Poprzez krótkie filmy pragniemy bezpośrednio realizować naszą misję, którą jest edukacja
w zakresie obrony życia ludzkiego. Będziemy poruszać tematy ważne i aktualnie istotne dla społeczeństwa takie
jak: profilaktyka płodności, problem niepłodności, aborcja, eutanazja, rozwój życia w łonie matki, poronienia,
antykoncepcja, naturalne rozpoznawanie płodności, edukacja seksualna itp. Pierwsze dwa odcinki dotyczą tematyki płodności: in vitro oraz naprotechnologii. Został do nich opracowany konspekt spotkania z młodzieżą, który
można wykorzystać np. podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie czy lekcji wychowawczych.
Filmy ukazywać się będą co dwa tygodnie. W ramach “Projektu LIFE” będą też emitowane w lokalnych radiostacjach
audycje radiowe, ściśle związane tematycznie z nagraniami wideo. Zachęcamy do oglądania oraz promocji “Projektu LIFE” tak, aby dotarł do szerokiego grona odbiorców.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka od 1999 roku obejmuje troską ludzkie życie na każdym etapie
jego rozwoju. Poprzez edukację, działanie i modlitwę pracuje nad zmianą postaw społecznych w zakresie prolife. Stowarzyszenie łączy popularno-naukowy przekaz o wartości ludzkiego życia z pomocą charytatywną. W
ramach działalności edukacyjnej wydaje materiały pro-life, organizuje konferencje popularno-naukowe i konkursy: akademicki na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu tematyki pro-life, konkurs dla młodzieży
“Pomóż ocalić życie bezbronnemu”, a także konkurs plastyczny dla dzieci “Na początku była miłość – moja rodzina”.
Działania edukacyjne ściśle łączą się z pomocą charytatywną. Stowarzyszenie prowadzi dwa programy pomocowe.
Fundusz Wsparcia Rodziny to wsparcie dla samotnych mam spodziewających się dziecka, zaś Fundusz Dziecka
Chorego to wsparcie dla rodziców wychowujące dzieci dotknięte niepełnosprawnością.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
www.jedenznas.pl

Film „Nieplanowane” obejrzało w Polsce 323 tys. widzów
Film „Nieplanowane” obejrzało w Polsce dotychczas 323 tys. widzów – Ten wynik jest dla nas bardzo pozytywnym
zaskoczeniem – podkreśla Przemysław Wręźlewicz z Rafael Film, który jest dystrybutorem.
Pokazy filmu są powoli wycofywane z repertuaru największych kin. Można go jednak nadal oglądać w ramach
pokazów grupowych. Zobaczyć go można również w ramach pokazów dla grup, a także w wielu mniejszych miejscowościach, gdzie nie był jeszcze grany.
Film „Nieplanowane” został zagrany przez bardzo dużą liczbę kin w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o film, o tematyce związanej z wiarą. Liczba widzów przerosła nasze szacunki. Wynik jest dla nas bardzo pozytywnym zaskoczeniem – zaznaczył Przemysław Wręźlewicz.
W pierwszy weekend „Nieplanowane” był czwartym z kolei najchętniej oglądanym filmem, zdobył też pierwsze
miejsce jeśli chodzi o liczbę widzów na seans – dodaje.
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Zwraca uwagę na bardzo bardzo dobre otwarcie – w pierwszy weekend „Nieplanowane” był czwartym z kolei
najchętniej oglądanym filmem, zdobył też pierwsze miejsce jeśli chodzi o liczbę widzów na seans.
Natomiast zaczyna się pojawiać w kinach z mniejszych miejscowości, gdzie jeszcze go nie było – informuje dystrybutor. – Zuważyliśmy również, że tworzy się coraz więcej grup - parafialnych albo grup z małych miejscowości,
dla których organizowane są pokazy grupowe – podkreślił Wręźlewicz.
Wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli filmu „Nieplanowane”, a chcieliby to zrobić Przemysław Wręźlewicz odsyła
do strony www.nieplnowanewpolsce.pl.
Można się tam dowiedzieć, gdzie zobaczyć film, jak zorganizować pokaz grupowy . Film „Nieplanowane” w reżyserii Cariego Solomona Chucka Konzelmana powstał w oparciu bestsellerowej książki pod takim samym tytułem.
To historia Abby Johnson, która chciała pomagać kobietom i zaczęła robić karierę w Planned Parenthood - jednej
z największych korporacji zajmujących się aborcją.
www.idziemy.pl
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Ze świata
Święci i błogosławieni 2019 roku
W mijającym 2019 roku wspólnota Kościoła katolickiego
została

ubogacona

o

5

nowych

świętych

oraz

wielu

beatyfikowanych w czasie 15 ceremonii. Ponadto jeden święty
ogłoszony w wyniku tak zwanej kanonizacji równoważnej.
Wśród nowych świętych i błogosławionych są zarówno osoby
duchowne, jak i świeckie. W ich gronie znajdują się wyznawcy
oraz męczennicy.
W marcu tego roku w Hiszpanii do chwały ołtarzy został wyniesiony lekarz, mąż i ojciec rodziny, który został
zamordowany mając 39 lat. Mariano Mullerat i Soldevila był lekarzem dusz i ciał, który swoim przykładem życia
ukazał prymat miłości i przebaczenia.
Do grona nowych błogosławionych została zaliczona w tym roku Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri, osoba
świecka, członkini Opus Dei, która dzięki swojemu świadectwu – jak powiedział Papież – pozostaje przykładem
dla kobiet zaangażowanych w życie społeczne oraz badania naukowe. Oprócz niej wśród nowych błogosławionych jest także Meksykanka, matka 9 dzieci, która dzięki swej modlitwie i cierpieniu została nazwana „matką
kapłanów” oraz 28 letnia Włoszka, Benedetta Bianchi Porro, studentka medycyny, która ze swojego cierpienia
uczyniła przepiękne świadectwo wiary i miłości.
Męczennicy stanowią szczególną grupę spośród tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. Podczas wizyty w
Rumunii Papież beatyfikował 7 biskupów Kościoła grecko-katolickiego, zamęczonych w okresie reżimu komunistycznego. „Swojemu narodowi – podkreślił Franciszek – pozostawili wspaniałą spóściznę, którą można streścić
w dwóch słowach: wolność i miłosierdzie”. Natomiast w Niemczech, w Limburgu, we wrześniu tego roku odbyła
się beatyfikacja pallotyna, ks. Richarda Henkesa, zamęczonego przez nazistów w obozie w Dachau.
Jedyna tegoroczna uroczystość kanonizacyjna, w czasie której świętymi zostało ogłoszonych pięć osób, odbyła
się na placu św. Piotra w Watykanie. Papież kanonizował wtedy m.in. angielskiego konwertytę Johna Henry’ego
Newmana oraz szwajcarską krawcową Marguerite Bays, „która ukazała nam – jak powiedział Franciszek – jak
wielką moc ma prosta modlitwa, cierpliwość i ciche ofiarowanie się innym”.
www.vaticannews.va
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Niedziela Świętej Rodziny w Hiszpanii
„Rodzina szkołą i drogą świętości” – pod tym hasłem Kościół w Hiszpanii obchodzi niedzielę Świętej Rodziny. W Madrycie uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Carlos Osoro. Na zakończenie liturgii udzielił
indywidualnego błogosławieństwa wszystkim obecnym rodzinom.
„Życie rodzinne, codzienne i konkretne, z całym swoim niezwykłym
bogactwem i różnorodnością, ma być realną treścią tej świętości, do
której jesteśmy powołani. Nie możemy oczekiwać drogi świętości, która
pomija codzienne wymogi i odpowiedzialności konkretnego życia rodzinnego, a także uwarunkowania pochodzące ze świata zawodowego,
ekonomicznego, kulturowego i edukacyjnego. To właśnie na tę konkretną drogę powinniśmy wejść” - czytamy w liście hiszpańskich biskupów na dzisiejszą niedzielę.
W Madrycie rodziny wypełniły dzisiaj katedrę Almudena. Kard. Carlos
Osoro miał czas dla każdej rodziny. Nie tylko udzielił im błogosławieństwa, ale także zamienił kilka słów i pożartował z maluchami. „Dla nas
przekaz wiary jest bardzo ważny. Chcieliśmy, aby nasze dzieci żyły nią
od urodzin w domu, w naszym otoczeniu, w szkole i w parafii. Nie trzeba robić wielkich rzeczy. Chodzi o to, aby
wszystko było normalne: wspólna modlitwa, różaniec, pójście do kościoła. Jeśli żyje się pewnymi wartościami
każdego dnia, to ostatecznie wszystko wychodzi w sposób naturalny” - mówią Ana i Gabriel, którzy mają czworo
dzieci. Najmłodsze ma 9 lat, najstarsze – 15. Wspólna troska o wychowanie dzieci umocniła ich małżeństwo.
Wyznają, że dzieci i praca mogą przytłoczyć. Stąd szukali także chwil dla siebie, aby móc spokojnie porozmawiać
i pobyć razem. Należą m.in. do grupy małżeństw w swojej parafii.
www.vaticannews.va

Hiszpania: sukcesywnie spada liczba ślubów kościelnych
Co roku w Hiszpanii rozwodzi się około 100 tys. małżeństw, wynika ze statystyk Krajowego Urzędu Statystycznego (INE) w Madrycie. Z przygotowanego przez tę instytucję raportu dotyczącego 2018 r. wynika, że rozwiodło
się wówczas 99,5 tys. par. W stosunku do wcześniejszego roku nastąpił więc spadek o 2,8 proc. Statystyki INE
dowodzą też, iż w ostatniej dekadzie w Hiszpanii sukcesywnie spada liczba ślubów kościelnych.
INE przypomniał, że w przypadku rozwodów najwyższą w ostatniej dekadzie liczbę zanotowano w 2006 r. blisko 146 tys. Z danych wynika, że rozwodzące się w Hiszpanii małżeństwa mają średnio 16,8 lat wspólnego
pożycia. W ponad 60 proc. przypadkach z dziećmi po rozwodzie zostaje matka.
Statystyki INE dowodzą też, iż w ostatniej dekadzie w Hiszpanii sukcesywnie spada liczba ślubów kościelnych.
O ile jeszcze w 2008 r. ich liczba była niemal zbieżna z liczbą cywilnych ślubów, sięgając blisko 100 tys., to w
2018 r. w Kościele “tak” mówiło sobie już niespełna 38 tys. par. Z kolei liczba ślubów cywilnych w ub.r. wynosiła
ponad 122 tys. W tym samym okresie czasu zwiększył się też wiek Hiszpanów stających na ślubnym kobiercu.
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O ile w 2008 r. pan młody miał średnio 34 lata, to już w 2018 r. - 38. Wzrost o cztery lata nastąpił również w
przypadku wychodzących za mąż kobiet, z 31 lat w 2008 r. do 35 w 2018 r.
www.niedziela.pl

Abp Aupetit: cenzura we Francji ma się dobrze
Cenzura we Francji jest faktem. Jeśli ktoś myśli inaczej niż większość, nie może się wypowiadać w miejscach
publicznych. Jeśli myślisz inaczej, uznają cię za reakcjonistę lub homofoba – uważa arcybiskup Paryża. W obszernym wywiadzie dla szwajcarskiego portalu 24heurs.ch odniósł się on do głośnej sprawy Sylviane Agacinski.
Francuska filozof i feministka, żona byłego premiera Lionela Jospina, padła ostatnio ofiarą nagonki ze strony
ekstremistów LGBT. W obawie przed ich protestem uniwersytet w Bordeaux musiał odwołać jej wykład. Sylviane
Agaciński wypowiedziała się bowiem publicznie przeciwko udostępnianiu lesbijkom zapłodnienia in vitro.
Zdaniem abp. Michela Aupetit cenzura przejawia się również w pogardzie, dyskredytacji, nie podejmowaniu
dyskusji. Przykładem tego jest reakcja minister zdrowia na orzeczenie Francuskiej Akademii Medycyny, która
wyraziła poważne zastrzeżenia do projektu nowego prawa o in vitro. Zamiast odnieść się do argumentów przedstawionych przez Akademię, minister stwierdziła, że jest ona zacofana. Na tym również polega cenzura – uważa
arcybiskup Paryża. Odmawia się bowiem podjęcia dialogu i pogardza się opinią innych. Jego zdaniem podobną
taktykę stosuje też prezydent Macron. Stwarza jedynie wrażenie dialogu społecznego, a potem robi swoje. Doświadczyli tego zarówno przeciwnicy nowego prawa o bioetyce, jak i, w innej sferze, ruch żółtych kamizelek.
Arcybiskupa Paryża zapytano również o narastającą falę profanacji chrześcijańskich miejsc kultu. Przyznał, że
są one faktem. Co więcej, kiedy przedmiotem agresji są na przykład konsekrowane hostie, widać, że nie chodzi
jedynie o akt wandalizmu, lecz o profanację. Abp Aupetit przestrzegł jednak chrześcijan przed popadaniem w
postawę cierpiętnictwa. Dziś bowiem bardzo modne są różnego rodzaju fobie. Okazuje się, że każdy z nas jest
„jakimśtamfobem”. My też moglibyśmy wejść w tę grę – mówi abp Aupetit, ale zaznacza, że nie jest to właściwa
droga. Chrystus został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. Wierzymy, że prześladowania nie mają ostatniego
słowa. Lepiej wystawiać się na zagrożenie, pozostawiając kościoły otwarte i dobrze wiedząc, jakie jest tego
ryzyko – dodaje stołeczny arcybiskup.
Zaznacza on zarówno, że Francji, ale też całemu Zachodowi, bardzo brakuje dziś braterstwa. „Kiedy w latach
80-tych pracowałem na mieście jako lekarz, relacje między muzułmanami i chrześcijanami były dobre, wszyscy
sobie pomagali bez względu na wyznanie. Dziś już tego nie ma. Kiedy powracam w te same miejsca, każdy żyje
w swoim środowisku” – mówi abp Aupetit. Jego zdaniem dotyczy to całego społeczeństwa. Wyjątkiem są jeszcze
kościoły, gdzie spotykają się ludzie z różnych warstw i środowisk.
www.vaticannews.va
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USA: kryzys małżeństwa wiąże się z kryzysem celibatu
Od 140 lat w Stanach Zjednoczonych nie było tak mało
żonatych mężczyzn – zauważa Charles Lehman z Instytutu
Badań nad Rodziną w Virginii. Twierdzi on, że w USA mamy
do czynienia z poważnym kryzysem małżeństwa. Zmniejszająca się liczba powołań do życia zakonnego jest z nim ściśle
związana – uważa dziennikarka Eve Tushnet z Catholic Herald.
Trendy kulturowe i ekonomiczne zniechęcają młodych ludzi
do małżeństwa. Ostrzega się ich, aby nie wiązali się „za wcześnie”, czyli zanim staną się „stabilni finansowo”. Jednak utrzymujące się skutki kryzysu z 2008 roku, gwałtownie rosnące koszty mieszkaniowe w Stanach Zjednoczonych oraz
niezwykły wzrost zadłużenia z tytułu pożyczek studenckich sprawiły, że dla wielu osób stabilność finansowa jest
nieosiągalnym marzeniem. „Stąd tyle samotnych osób” – wyjaśnia Tushnet.
Okazuje się, że problemy finansowe to nie tylko przeszkoda na drodze do małżeństwa. W USA zamykają one
bardzo często młodym ludziom drogę do życia zakonnego. Większość zgromadzeń nie przyjmuje bowiem zadłużonych kandydatów. Nie robią tego nie tylko ze względu na brak środków na spłatę długów, ale także z
obawy, że młody człowiek być może wybiera życie zakonne po to, by uciec przed odpowiedzialnością. Jednak
młodych zadłużonych w Ameryce jest dzisiaj mnóstwo. Szacuje się, że nawet 42 proc. wszystkich osób zainteresowanych życiem zakonnym nie może zrealizować powołania z powodu długów z tytułu pożyczek studenckich.
Są one w Stanach Zjednoczonych bardzo powszechne, a dziś wielu kandydatów wchodzi za klauzurę w starszym
wieku niż ich poprzednicy, często właśnie po studiach, za które dużo zapłacili. Większość z nich ma poważne
długi, czasem sięgające 40 tys. dolarów.
Krajobraz ekonomiczny i kulturowy, w którym duża liczba młodych ludzi nie może wejść ani w życie małżeńskie,
ani zakonne – dwie najbardziej oczywiste i zrozumiałe formy daru z siebie dla katolików – to krajobraz, w którym
dorosłość definiuje się nie przez miłość ofiarną, ale przez beztroskie dryfowanie przez życie. „Ten stan tylko
potęguje erozję życia małżeńskiego i zakonnego” – czytamy w Catholic Herald.
www.vaticannews.va

Argentyna: orędzie bożonarodzeniowe w obronie życia
W orędziu na Boże Narodzenie biskupi argentyńscy wyrażają zaniepokojenie
z powodu projektu nowej ustawy o aborcji. Pozwoli ona na przerwanie ciąży
nawet u 13-latki, bez zgody jej rodziców. Umożliwi także wprowadzenie na
szeroką skalę nowych środków wczesnoporonnych. Według biskupów nowe
prawo stoi w sprzeczności z zapisami konstytucji argentyńskiej.
Aktualnie w Argentynie aborcja jest legalna jedynie w przypadku gwałtu lub
w sytuacji zagrożenia życia kobiety. Nowe regulacje proponują aborcję na życzenie. Stąd orędzie bożonarodzeniowe biskupów nosi znaczący tytuł: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (por. Iz 9,5). Czytamy w
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nim m.in. „Poprzez ubóstwo żłóbka, Bóg poucza nas o godności człowieka. Jesteśmy zatem dotknięci i zaniepokojeni sposobem działania instytucji państwa, które nie podejmują rozsądnej i demokratycznej debaty na
temat ochrony życia. W ten sposób, przez jednego ministra, zostaje naruszona hierarchia praw podstawowych,
w sprzeczności z konstytucją państwa, Kodeksem cywilnym oraz innymi wytycznymi chroniącymi życie od poczęcia” – piszą biskupi.
Parlament nie podjął debaty demokratycznej, która przewiduje również dyskusję publiczną z udziałem wszystkich sektorów życia oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego. „Nikt nie może przekreślać prawa do godnego
życia oraz do posiadania rodziny, życia zgodnie ze swoimi przekonaniami oraz prawa do szczęścia” – czytamy
w przesłaniu.
www.vaticannews.va

Wartość życia w centrum orędzia na Boże Narodzenie w Japonii
Świętowanie Bożego Narodzenia w Japonii miało w tym roku
szczególne znaczenie, ponieważ łączyło się z mocnym przesłaniem, jakie pozostawił Papież Franciszek swoimi odwiedzinami,
podkreślając wartość życia na każdym etapie i w każdej sytuacji” – uważa posługujący w tym kraju od 10 lat o. Andrea Lembo.
Należący do Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych zakonnik pełni funkcję proboszcza w jednej z dzielic Tokio. Zwraca
uwagę, że sama treść świąt Bożego Narodzenia jest dla większości Japończyków dosyć obca: „To nie człowiek staje na służbie Boga, ale te święta uświadamiają, że to Bóg podejmuje służbę człowiekowi, staje sie sługą człowieka”.
Również w parafiach oraz domach japońskich, do czego bardzo zachęcał Papież Franciszek aranżuje się żłobki.
W kolejne niedziele Adwentu o. Lembo ofiarowywał figurki różnych postaci, które miały ubogacić stajenkę betlejemską.
Boże Narodzenie obfituje wśród japońskich chrześcijan wieloma wydarzeniami o charakterze ekumenicznym,
wspólną modlitwą różnych wyznań. Są to spotkania wokół Słowa Bożego, podczas których płynie modlitwa, aby
narodziny Jezusa przyniosły społeczeństwu japońskiemu i rodzinom radość, szczęście oraz nadzieje, którą jedynie Ewangelia może dać. Święta nie były dla tamtejszych chrześcijan czasem świątecznego odpoczynku.

O. Lembo – Boże Narodzenie obchodzi się pośród codzienności
„Ta rzecz w Japonii jest najtrudniejsza: zwróćmy uwagę, że w tym roku Boże Narodzenie wypadało w środę,
która jest normalnym, roboczym dniem, a więc możliwość świętowania była dla rodzin chrześcijańskich ograniczona, ponieważ trzeba było iść do pracy. Jednak święta te nadal pozostają bardzo ważne i chrześcijanie pragnęli
nadać temu dniowi szczególne znaczenie, pomimo, że życie codzienne toczy się normalnie. Nasi chrześcijanie
dokonali aktu sporego poświęcenia idąc po południu, po powrocie z pracy 24 grudnia na Mszę, a następnie
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również wstając wcześnie rano, aby uczestniczyć we Mszy 25 grudnia. Jednak udało im się przeżywać w społeczeństwie, które nie jest chrześcijańskie samą istotę orędzia bożonarodzeniowego tzn. Wcielenie Boga w codzienne życie.“
www.vaticannews.va

Żłóbek, do którego przyjmujemy Jezusa, to jest serce człowieka
„Żłóbek, do którego przyjmujemy Jezusa, to jest serce
człowieka” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Henryk Hoser, wizytator apostolski w Medziugorie. „Stajenkę
w Betlejem odwiedzili zarówno pasterze, przedstawiciele
najniższej warstwy społecznej, jak i elita intelektualna,
królowie i magowie. Jezus przyszedł do wszystkich” – dodał hierarcha.
„Duchowość Medziugorie ogniskuje się wokół dwóch nabożeństw, do Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny” – mówi abp Henryk Hoser.

Abp Henryk Hoser: do żłóbka przyszli wszyscy
„One są elementami konstytutywnymi duchowości Medziugorie. Wcielenie Syna Bożego nie dotyczyło tylko Jego
biologicznej osoby w naturze ludzkiej, ale również najbliższego otoczenia, w które się wcielił – Świętej Rodziny
i całego środowiska Nazaretu. Święta Rodzina emigrowała do Egiptu. Jest to więc wcielenie w życie społeczne i
międzynarodowe - powiedział abp Hoser. - Modlimy się o to, żeby w życiu publicznym obecność Jezusa była jak
w tym żłóbku, do którego przyszli ci z najniższych warstw społecznych, a więc pogardzani przez innych pasterze, analfabeci, którzy się tam pojawili pierwsi i królowie, magowie, a więc elita intelektualna i polityczna ówczesnego świata. Do tego świata jest wysłany Syn Boży.“
www.vaticannews.va
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Kard. Eijk: kapłan nie może towarzyszyć podczas eutanazji
Kapłan nie może towarzyszyć przy śmierci osoby, która dokonuje wspomaganego samobójstwa lub jest poddawana eutanazji. W ten sposób mógłby sugerować, że on sam nie ma z tym problemu oraz, że nauczanie Kościoła
przywala na to w pewnych okolicznościach – powiedział kard. Wilhelm Eijk. Arcybiskup Utrechtu ma na tym polu
duże doświadczenie. Z wykształcenia jest bowiem lekarzem. Już w latach 80-tych napisał doktorat o eutanazji,
a aktualnie jest prymasem Holandii, kraju, w którym eutanazja jest praktykowana od lat 70-tych, a w 2002 r.
została oficjalnie zalegalizowana.
Kard. Eijk podkreśla, że rozmawiając z osobą, która zdecydowała się na eutanazję, kapłan musi jasno powiedzieć, że akt ten godzi w wartość ludzkiego życia i jest grzechem ciężkim. W takiej sytuacji ksiądz nie może
również udzielić sakramentów ani planować z taką osobą jej pogrzebu. „Kto przyjmuje sakramenty, oddaje
swoje życie w ręce Boga, a ten, kto zadaje sobie śmierć (wspomagane samobójstwo) lub ją zleca (eutanazja),
chce wziąć życie w swoje ręce” – mówi holenderski kardynał.
Zapytany przez agencję ACI, czy osoba, która poddała się eutanazji może mieć katolicki pogrzeb, kard.
Eijk powiedział, że z zasady nie jest to słuszne. Jednakże już od dawna dopuszcza się kościelny pogrzeb w
przypadku osób, które odebrały sobie życie w stanie depresji lub innych zaburzeń psychicznych, kiedy wolność jest ograniczona i nie może być pewności co do popełnienia grzechu ciężkiego. W sytuacji eutanazji kapłan musi więc rozważyć, czy mamy do czynienia z ograniczeniem wolności.

Kard. Eijk zauważył, że w

obecnych czasach, kiedy dochodzi do upowszechnienia eutanazji, Kościół musi jasno głosić naturalny porządek stworzenia, który obejmuje również prawo naturalne. Inną odpowiedzią na tę tendencję jest rozwój opieki
paliatywnej, która obejmuje pomoc medyczną, psychologiczną, społeczną i duszpasterską. Kościół jest na tym
polu bardzo aktywny. Ważna jest także walka z coraz dotkliwszym osamotnieniem. Istotne znaczenie ma też
rozwój życia duchowego. Wiara jednoczy nas bowiem z cierpiącym Chrystusem. Dzięki temu w naszym cierpieniu nigdy nie jesteśmy sami – dodał kard. Eijk.
www.vaticannews.va
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Watykan: opieka nad starszymi, to nie tylko leczenie chorób
„Ludzie starsi, szczególnie ci z niepełnosprawnością i zaburzeniami
umysłowymi, mogą się czuć odrzuceni i niepotrzebni. Potrzebują naszej
miłości i troski, aby poczuli, że są częścią wspólnoty” – powiedział bp
Nöel Simard z Quebecu, członek Papieskiej Akademii Życia. Hierarcha
bierze udział w sympozjum poświęconym opiece i zdrowiu psychicznemu osób starszych, które od dwóch dni trwa w Watykanie.
Duchowość i religia są ogromną pociechą dla osób w podeszłym wieku,
ponieważ niosą ze sobą możliwość odnalezienia sensu życia i cierpienia.
„Nie można pozbywać się cierpienia przez pozbycie się osoby cierpiącej.
Wyzwaniem jest pomóc jej w odnalezieniu radości w ostatnich latach życia” – powiedział bp Simard.
„Żyjemy dziś w świecie, w którym uważa się, że cierpienie nie ma sensu.
Dlatego czasami chcemy eliminować nie tylko cierpienie, ale i osobę cierpiącą. Tymczasem, jeżeli tylko możemy, powinniśmy się starać przynieść
światło i nadzieję osobom żyjącym z niepełnosprawnością i zaburzeniami umysłowymi. Jeżeli stworzymy im warunki komfortu, miłości i
współczucia, ich życie zmieni się na lepsze – powiedział Radiu Watykańskiemu powiedział bp Nöel Simard. –
Należy pamiętać, że opieka nad osobami w podeszłym wieku to nie tylko zapewnienie świadczeń medycznych,
ale przede wszystkim troska o całego człowieka, obdarowanie ich swoją obecnością. Dlatego uważam, że duchowość w opiece nad osobami w podeszłym wieku jest sprawą podstawową. Bardzo istotne jest tworzenie sieci
relacji, aby staruszkowie nie czuli się samotni. Poruszyła mnie ostatnio postawa mojego kuzyna, który każdego
dnia przygotowuje dla swojej rodziny posiłki. Przy okazji robi to dla starszych sąsiadów. Przynosi im tym samym
nie tylko jedzenie, ale także swoją obecność.“
www.vaticannews.va

Belgia: parlament chce późnych aborcji, wyborcy nie
Belgijski parlament przygotowuje kolejną liberalizację aborcji na życzenie. Odtąd ma być ona legalna aż do 18.
tygodnia ciąży. Co znamienne, proaborcyjnemu lobby udało się uzyskać poparcie 90 proc. francuskojęzycznych
parlamentarzystów, podczas gdy, jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie sieci RTL, 75 proc. francuskojęzycznych wyborców sprzeciwia się liberalizacji aborcji.
Aborcyjna ustawa zostanie przegłosowana dzięki masowemu poparciu francuskiej mniejszości liczącej 59 miejsc
w parlamencie. Wśród 91 parlamentarzystów flamandzkich liberalizacja aborcji może liczyć na poparcie w granicach 40 proc. Głosowanie nad nową ustawą może się odbyć jeszcze przed Bożym Narodzeniem. W ubiegłym
tygodniu została przegłosowana w komisji.
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Sprzeciwiający się jej chadecy wskazywali przede wszystkim na negatywne konsekwencje późnej aborcji dla
matki. 4,5-miesięczny płód jest już dobrze ukształtowany, ma rozwinięte zmysły, liczy 20 cm, zbliżamy się do
granicy przeżywalności – wyliczała Valérie Van Pelle. – Jedyne co wiem, to to, że taka aborcja będzie o wiele
trudniejsza pod względem fizycznym i psychologicznym – dodała belgijska parlamentarzystka.
www.deon.pl

Biskupi szwajcarscy: Kościół nie może towarzyszyć w samobójstwie
„Doświadczenie pokazuje, że za decyzją o samobójstwie często kryje się niewyrażone pragnienie, które trzeba
odszyfrować i pogłębić” - to wniosek, jaki płynie z najnowszego dokumentu biskupów szwajcarskich poświęconego obecności duszpasterzy przy tzw. wspomaganym samobójstwie.
Jego stosowanie w Szwajcarii systematycznie rośnie. Coraz więcej obywateli uważa to za dopuszczalne rozwiązanie w obliczu cierpienia i śmierci. Dokument nosi tytuł: „Postawa duszpasterska w obliczu praktyki wspomaganego samobójstwa”.
Coraz częściej się zdarza, że niezależnie od pragnienia otrzymania sakramentu, pacjenci, którzy rozważają
możliwość wspomaganego samobójstwa proszą o ludzkie i duchowe towarzyszenie oraz pragną obecności
duszpasterza lub innej osoby zaangażowanej w życie Kościoła. Czasami życzenie sięga samego momentu podania pacjentowi zabójczego preparatu.
Biskupi szwajcarscy wyjaśniają sposoby oraz czasy towarzyszenia duchowego i obecności w takich sytuacjach.
Podkreślają wyraźnie, że wspomagane samobójstwo jest całkowicie sprzeczne z orędziem Ewangelii oraz stanowi poważny zamach na ludzkie życie, które powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Druga
część dokumentu podejmuje pytanie coraz cześciej stawiane duszpasterzom: „Jaki sens ma życie ogarnięte takim cierpieniem? Chcę umrzeć, czy możecie mi to umożliwić?”
Wspomagane samobójstwo jest procesem. Zaczyna się od nawiązania kontaktu z organizacją, która zapewnia
asystowanie przy nim. Przekazuje się wtedy dokumentację medyczną. Potem rozpoczynają się rozmowy i zostaje
ustalona data. Dalsza procedura polega na podaniu leku przeciwwymiotnego. Po pół godzinie zostaje podany
zabójczy preparat. Potem rozpoczyna się agonia, która trwa bardzo różnie, zależnie od osoby, od kilku minut
do kilkunastu godzin. Średnia to 25 minut.
Biskupi zalecają, aby towarzyszyć osobom, które zdecydowały się na samobójstwo tak długo, jak jest to tylko
możliwe. Jednak duszpasterz jest zobowiązany do fizycznego opuszczenia pomieszczenia w momencie, w którym podano zabójczy preparat. Motywacja takiego postępowania jest potrójna. Wychodząc z pomieszczenia, w
którym dokonywane jest samobójstwo, Kościół nie przestaje dawać świadectwa o niezbywalnej wartości życia.
Decyzja o pozostaniu mogłaby zostać zinterpretowana jako pomoc i współpraca z jego strony w samobójstwie.
Zachowanie takie jest również zaproszeniem do refleksji nad wpływem psychologicznym, jakie mogłoby mieć
bierne asystowanie przy samobójstwie na osoby otaczające pacjenta.
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Dokument podkreśla ponadto rolę sakramentów, które mają służyć życiu, a nie śmierci. Tekst zestawia z jednej
strony powagę decyzji o samobójstwie i jednocześnie nie traci nadziei, że można ją odwrócić, że może ona
ustąpić decyzji o życiu.
Bp Charles Morerod, biskup diecezji Lozanna-Genewa-Fryburg, członek komisji bioetycznej konferencji episkopatu Szwajcarii podkreśla, że w Szwajcarii samobójstwa są dość rozpowszechnione.
„Chodzi o brak nadziei. Społeczeństwo szwajcarskie jest owładnięte materializmem. Temu, kto posiada pienądze
wydaje się, że może nabyć wszystko, ale w pewnym momencie wpada w rozpacz, ponieważ okazuje się, że nie
można kupić szczęścia. Materializm nie daje odpowiedzi na wszystko – podkreślił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego szwajcarski hierarcha. - Występuje także silna presja rodziny: kiedy osoba starzeje się kosztuje coraz
więcej rodzinę, a więc powstaje ryzyko odziedziczenia mniej. To jest bardzo cyniczna postawa. A więc członkowie rodziny mówią: spójrz, nie jesteś już szczęśliwy i kosztujesz coraz więcej społeczeństwo...“
www.vaticannews.va

Misją Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin jest troska o rodzinę, promocja godności
kobiety i mężczyzny, propagowanie wychowania dzieci do wartości.

Nasze działania są bezpłatne. Sami pokrywamy koszty naszych przedsięwzięć.
Jeśli sprawy rodziny są dla Ciebie ważne i chciałbyś (-abyś) finansowo nas wesprzeć, zapraszamy!

Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe:
Nr konta: ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495
Dane do przelewu:
Fundacja „Razem w Rodzinie”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Redakcja:
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Tel.: 22 53 04 838
E-mail: biuro@kodr.pl

Strona | 38

